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TEXTOVÁ ČÁST 

 

1. Úvod 

 

 Cílem této bakalářské práce je vypracování stavebně technologického postupu 

provádění zelené střechy administrativní budovy. K realizaci zelené střechy jsem vybrala 

jednoduchou intenzivní zeleň s pochůznou plochou . 

Bakalářská práce je složena z části textové, pozemního stavitelství, technologické části a 

příloh. V textové části prezentuji obecně vegetační střechy, jejich výhody a dopad na životní 

prostředí. V technologické části mé bakalářské práce je umístěn technologický předpis na 

realizaci zelené střechy a v části pozemního stavitelství je zpracována technická dokumentace 

pro stavební povolení. V příloze je umístěn položkový rozpočet a harmonogram. 

 

2. Obecně 

 

 V poslední době ubývá zeleň v našich městech a ubývá jí i v okolí rodinných domků. 

Pozemky se neustále zmenšují, zastavěné plochy domů se zvětšují a na zelené plochy zůstává 

stále méně místa. Přičemž bydlení v blízkém kontaktu s přírodou je jedním z hlavních důvodů 

pro stavbu nebo koupi rodinného domku. I na maličkém pozemku se však dá vytvořit místo 

na trochu zeleně a pokud si ji vytvoříme přímo na střeše, může nám toto řešení přinést mnoho 

výhod. Zelené střechy střechy mají mnohé výhody, které mohou být využity ke zlepšení 

životního prostředí ve městech a také jejich estetická hodnota vrací do měst trochu přírody. 

 

2.1. Zelená střecha 

 

 Zelené střechy neboli střešní zahrady je konstruktivní systém, který se skládá z 

porostu s trávou, rostlinami a keři a lze ho nainstalovat prakticky na jakoukoliv střechu. 

Vegetační střechy nemusí být aplikovány výhradně na ploché střeše, možné je rovněž jejich 

použití u střech šikmých. Ale u střech se sklonem nad 5° je nutné provést protismykové 

zábrany. Zelená střecha, mimo jiných pozitiv, má funkci rozšiřování zelených ploch ve 

městech a snižování teplotních rozdílů. Při výběru druhu vegetace je vhodnější dát přednost 

místním rostlinám, které jsou více odolné vůči dešti a suchu a nemusí se tak často zalévat a 

prořezávat. Nízká výška rostlin může rovněž usnadnit údržbu, která je podobná jako u běžné 

zahrady. Ůdržba zelené střechy by měla být realizována jednou nebo dvakrát do roka v 

závislosti na druhu střechy. V současné době je velká snaha o zlepšování životního prostředí 
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ve velkých městech a zelené střechy jsou velmi vhodnou volbou. Zelené střechy samozřejmě 

nemohou mahradit již zničenou zeleň zastavěných ploch, ale mohou zpříjemnit životní 

prostředí obyvatel a alespoň částečně přispět k ekologické rovnováze. Zelené střechy řeší  

ČSN 73 1901 [8]. 

 

2.2. Historický context 

 

 Jedním z nejznámějších a nejstarších příkladů zelených střech byly známé Semiradiny 

visuté zahrady, jeden ze sedmi divů světa (obr.1). Byly zbudovány již v 8. století před naším 

letopočtem v Babylonu na východní straně Eufratu (dnešní Irák). Méně známé je, že se v 

archeologickém nalezišti nenašli jakékoliv pozůstatky monumentu, pouze zavodňovací 

systémy, které vybudovali její stavitelé a které dodávali vegetaci vodu (Discovery Channel, 

2009). 

 Později v antickém Římě byly zelené 

zahrady nezbytnou součástí většiny paláců a 

patricijských domů. Od poloviny 11 století se 

zelené střechy rozšířily ve Francii, v období 

renesance v Itálii, v předkolumbovském 

období v Mexiku, 16-17 století v Indii v a i v 

dalších evropských zemích. 

 Důležitý mezník byl podle mého 

názoru rok 1867 kdy byl vynalezen 

železobeton a také vývoj a výroba plastových 

hmot po druhé světové válce, které usnadnily a 

urychlily realizaci zelených střech. 

 

 

     Obr. 1-  Semiradiny visuté zahrady 

       zdroj: www. http://www.sedm-divu-sveta.webnode.cz 
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2.3. Výhody zelených střech a jejich dopad na životní prostředí 

 

 Stavební průmysl má zásadní dopad na životní prostředí. Vlivem na koncentraci budov 

a dopravy je život ve městech nezdravý. Betonové a asfatové plochy vedou k přehřívání 

klimatu a zvyšování nečistot a škodlivin. Chceme-li minimalizovat tyto účinky a 

kompenzovat životní prostředí, zelená střecha je efektivní řešení, které je přijato v mnoha 

částech světa, zejména v Evropě jako prostředek minimalizace dopadů stavebního průmyslu 

velkých měst. Zeleň je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají pozitivní vliv na klima 

 v domě i v jeho okolí a zlepšuje kvalitu života uživatelům. Zelené střechy tedy mají 

významné benefity jako: zadržování vody a jejich odpařováním zvlhčují okolí, zachycují 

prašnost a produkují kyslík, tlumí hlučnost dopravy, chrání střešní konstrukci a její izolační 

vrstvy před UV zářením, snižuje náklady na klimatizaci a vytápění, eliminuje výkyvy teplot,  

mají pozitivní dopad na kvalitu ovduší, zlepšují kvalitu života uživatelům, jsou klasifikovány 

jako nehořlavé, mohou být použity pro pěstování zeleniny a květin. 

 V závislosti na typu použití rostlin dokáže vegetace zadržet 30 až 90% 

srážkové vody. V letních měsících, kdy jsou stavební konstrukce rozehřáté, voda se odpařuje 

a zvlhčuje vzduch. Zvláště v zástavbách velkoměst, kde může snížit teplotu okolí (podle 

Spangenberga, 2004 "náklady vs. přínosy se vyplácí."). Ve svém výzkumu dokázal, že 

rozsáhlé používání zelených střech by mohlo snížit teplotu ve velkých městech o 1° až 2° 

Celsia. Její výhody  tedy zdaleka nekončí využitím na relaxaci, ale mají také vlastnosti 

ekologické, estetické e ekonomické. 

 Nevýhodou zelených střech je však o něco vyšší finanční náročnost na jejich realizaci 

a pravidelná údržba. 
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2.4 Druhy zelených střech 

Zelené střechy dělíme podle intenzity údržby:  

Extenzivní  

 

 Extenzivní zelené střechy jsou většinou používány jako terasy (obr.2). S místně 

přizpůsobenými rostlinami na relativně nízkých pěstebních vrstvách a jsou technologicky 

méně náročné. Jsou přizpůsobeny extrémním podmínkám, zásobení vodou a živinami je 

ponecháno přírodním vlivům a mají minimálné nároky na údržbu (1x ročně). 

 

 

 

 

 

 

Obr.2 - Ukázka extenzivní zelené střechy  

            zdroj:www.umahku.com/architecture-concept/green-building-design-in-urban-areas (2010). 

 

 

Semi- intenzivní  

  

 Semi- intenzivní zelené střechy jsou tvořeny obvykle trávníky, trvalky a  nízkými 

dřevinami. Použitá vegetace má menší nároky na skladbu substrátu, stejně jako na 

hospodaření s vodou.  Péče je méně náročná a pořizovací náklady jsou nižší.  

 

Intenzivní   

  

 Intenzivní zelené střechy se používajé na konstrukcích, které mají únosnost až 1000 

kg/m
2
, je možno použít více zeminy a tím i rostliny s větším kořenovým systémem. Použitá 

vegetace má vysoké nároky na konstrukci půdního profilu a na pravidelné zásobování vodou 
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a živinami. Tento typ zelené střechy se už buduje jako pochoz, využívá se na různé 

odpočinkové aktivity a můžeme zde využít i některé drobné architektonické prvky (obr.3). Je 

možné je využít také jako užitkové plochy k pěstování zeleniny, bylinek atd.  Tato forma 

zelených střech je vhodná  pouze při zajištění pravidelné péče a údržby. U intenzívního typu 

se používají systémy umělého zavlažování (nadpovrchové či podpovrchové). 

 

 

Obr.3 - Ukázka intenzivní zelené střechy, budova radnice města Chicaga 

             zdroj: http: viajeaqui.abril.com 

 

Přehled zelených střech (Tab.1) 

Položka 
Zelená střecha 

extenzivní 

Zelená střecha 

jenoduchá intenzivní 

Zelená střecha 

intenzivní 

Údržba nízká pravidelná vysoká 

Zavlažování ne pravidelně pravidelně 

Rostliny Trávy a byliny 
Trávník, byliny a 

keře 

Trávník, keře a 

stromy 

Výška systému 60 - 200 mm 120 – 250 mm 150 – 400 mm 

Hmotnost 60 – 150 kg/m
2
 120 – 200 kg/m

2
 180 – 500 kg/m

2
 

Náklady nízké střední vysoké 

Použití 
Ekologická ochranná 

vrstva 

Projekt pro zelenou 

střechu 
Jako zahradní park 

Tab.1 - Charakteristiky typů zelené střechy 
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2.5  Kompoziční struktura 

 

 Vhodná volba u zelené střechy závisí především na našich představách o jejím využití 

a požadovaných vlastnostech. Samozřejmostí každé střechy, a tedy i zelené střechy na 

obytném domě je vhodná tepelná izolace. Do zelené střechy se doporučuje použít tepelnou 

izolaci, která má stálý a neměnný objem, vhodné jsou především materiály s vyšší pevností - 

extrudovaný polystyren, pěnové sklo nebo polystyren. Pro dokonalou funkčnost zelené 

střechy je důležitá také kvalitní povlaková krytina, odolná proti prorůstání kořenů. 

 U zelených střech je velmi důležité řádné provedení všech detailů střechy, napojení na 

stěny, atiku a napojení u vpustí. Je nutné dostatečné vyspádování střechy, voda by měla 

odtékat do vpustí pod minimálním sklonem 1° stupeň. Střechy bez spádu, které se běžně 

prováděli v minulosti, měly za následek nerovnoměrné namáhání hydroizolace stojatou 

vodou. To snižuje životnost krytin. 

 

2.5.1  Nosná konstrukce 

 

 Nosná konstrukce pod zelenou střechou musí dostatečně přenést zatížení od vegetační 

vrstvy při plném nasycení substrátu vodou. Z toho vyplývá, že nosná konstrukce takto 

projektované střechy musí být staticky velmi únosná. Zároveň musíme uvažovat i o jiných 

účincích, jako například větru a sněhu. 

 

 

Nasycený materiál vodou 

tl.vrstvy 1 cm 
Plošná hmotnost [ kg/m

2
] Zatížení [ kN/m

2
] 

Štěrk 16-18 0,16 - 0,21 

Písek, štěrkopísek 20-22 0,20 - 0,22 

Průměrná zemina 16-20 0,16 - 0,20 

Rašelina 7-9 0,07 - 0,09 

Zemina, rašelina 13-15 0,13 - 0,15 

 

Tab. 2 - Příklady plošných hmotností střech a zatížení hrubou vegetační vrstvou tl. 1 cm při 

    zatížení vodou  
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2.5.2 Hydroizolační vrstva 

 

 Má funkci ochrany konstrukce  proti pronikaní vody a musí být odolná proti prorůstání 

kořenů rostlin viz. ČSN 73 1903 [12] . Je také namáhaná tlakovou vodou a je potřeba ji 

navrhnou tak, aby Vhodné materiály jsou: modifikované asfaltové pásy či polymerní fólie. 

Hydroizolace brání pronikání vlhkosti a prorůstání kořenů do střešní konstrukce. Okraje 

hydroizolace musí být vyvedeny pod oplechování atiky, velmi pečlivě se musí zaizolovat i 

všechny prostupy (větráky, světlíky, komíny a podobně). 

 

2.5.3   Tepelně izolační vrstva 

 

 Pro návrh tepelné izolace na zelenou střechu je důležité, aby střešní konstrukce 

splňovala normu ČSN 73 0540 [26] (včetně vegetační vrstvy) viz. tab.3 

 

Normativní hodnoty tepelného odporu střech 

Požadavek dle ČSN 

730540 
Hodnota doporučená 

Hodnota 

požadovaná 
Hodnota přístupná 

Tepelný odpor 

[m
2
/KW] 

4,00 2,75 1,75 

Množství 

zkondenzované páry 

Gk [kg/ m
2
/rok] 

0,10 doporučeno - 0,1 doporučeno - 0,1 

Celoroční bilance 

vlhkosti 
Gk - Gv Gk - Gv Gk - Gv 

 

Tab.3 – Normativní hodnoty tepelného odporu střech 

 

 

2.5.4   Ochranná vrstva   

  

 Hydroizolaci je třeba chránit ochrannou vrstvou před mechanickým poškozením 

následujících vrstev. Materiály jsou většinou rouna z recyklovaných hmot, pěnová rohož, 

textilní rohože, rohože z pěnových vloček z recyklovaných material, polyetylenová, 

polypropylenová a polyuretanová rouna atd. 
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2.5.5   Drenážní vrstva 

  

 Slouží k odvedení  přebytečné vody od kořenů rostlin ke střešním tokům, popř. 

současně k akumulaci vody. Tato může být vytvořena ze sypkých material (štěrkopísek, 

pemza, keramzit,cihlová drtˇ…atd.) nebo z drenážní desky či rohože (plastové nopové folie, 

tvarované desky z pěnových material, perforovaná kuličková fólie….atd.)  

 

2.5.6   Filtační vrstva 

  

 Tato vrstva zamezuje odplavování jemných částic ze substrátu do vrstvy drenážní a 

zabraňuje tak úbytku sypkých vrstev.Musí být dobře propouštět vodu a nesmí nijak omezit 

růst kořenového system, někdy je již součástí vzrobených drenážních vrstev. Pokladená 

filtrační vrstva by se měla zasypat do 7 dnů, nebotˇ většinou není odolná proti UV. 

Materiály – geotextilie, vyrobené z polypropylenu, polyesteru, akrylu nebo polyamidu a jejich 

směsí.  

 

2.5.7   Hydroakumulační vrsta 

  

 Dodává zeleným střechám nutné minimální množství vody pro růst rostlin. Její 

význam je důležitý u nízké tloušky substrátu.Ukládá se pod vegetační substrát a slouží k 

udržení minimálního množstv vody pro vegetaci. Použitý material musí být odolný proti 

korozi a jsou to většinou desky z minerálních vláken, které dokáží nasát velký objem vody. 

 

2.5.8  Vrstva vegetační a substrát 

 

 Podmínkou pro výběr rostlin je místní klima, účel a typ  zelené střechy. Substrát tvoří 

nosnou vrstvu pro vegetaci a zakořenění rostlin. Slouží jako zásobárna živin a vody. 

Vlastnosti a složení substrátu záleží na individuálním typu zelené střechy.  
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 Obr.4 - Ukázka skladby vegetační střechy  

 zdroj: www.ls-izol.cz 

 

1.- Vegetační vrstva  

2. - Substrát   

3. - Geotextilie, filtrační vrstva   

4. - Drenážní vrstva 

5. - Hydroizolační fólie   

6. - Tepelná izolace   

7.-  Parozábrana   

8. - Nosná stropní konstrukce 

 

 

2.6  Vegetace a předem připravené moduly 

 

Rostliny  pro zelené střechy  

 

 Vysázené rostliny nemají dosahovat vyššího vzrůstu než 2 – 3 m, zejména na místě, 

které je  vystavené větru. Případně vzrostlé stromy umístníme do vegetačních nádob (na 

plochých střechách) a zajistíme jejich dostatečné zabezpečení proti vyvrácení. Výběr rostlin 

musí splňovat jejich nároky na danou zelenou střechu a odolnost vůči povětrnostním vlivům. 

Ukázky vhodných sukulentů, skalniček a různých vegetací vidíme na obr.5. 
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Údržba  vegetace na zeleých střechách se nijak neliší od pěstování v půdě klasických zahrad. 

Důležité jsou: správná výživa, dostatečná závlaha, udržovací řez křovin.  

Výběr rostlin vhodných ať už pro extenzívní nebo intenzívní zelené zahrady se řídí 

základními požadavky a to jsou : orientace střech vůči slunci, případné zastínění, umístnění 

výparníků a tepelných těles, hloubka substrátu a jeho složení, možnost zálivky a její typ, 

využití střešní zahrady a neposledně její údržba.  

 

 

Vhodné rostliny 

Trávy, okrasné trávy, plazivé a pnoucí dřeviny, skalničky a sukulenty viz.Tab.č.4 

 

Typ střešního ozelenění Forma vegetace Mocnost vegetační vrstvy 

Extenzivní Ploché střechy   

  mech – rozchodník 30–50 mm 

  rozchodník – mech – byliny 50–80 mm 

  rozchodník – byliny – tráva 80–120 mm 

  tráva – byliny 120–160 mm 

  Šikmé střechy   

  mech – rozchodník 30–50 mm 

  rozchodník – mech – byliny 50–100 mm 

  tráva – byliny 140–180 mm 

Jednoduché intenzivní tráva – byliny 80–100 mm 

  divoké byliny – dřeviny 150–250 mm 

Intenzivní  trávník  100 mm a více 

  nízké trvalky a dřeviny 120–150 mm 

  vyšší trvalky a dřeviny 150–200 mm 

  keřové výsadby 250–350 mm 

  stromy  450–600 mm  

¤ Tab. 4 - Mocnost vegetační vrstvy v závislosti na typu střešního ozelenění a formě vegetace 
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Obr.5 – Ukázka druhů vegetace na zelené střechy 

 zdroj: www.botanic garden.org 

 

 

   

a) Sedum acre     b)  Bulbine frutescens           

 

             .  

  

 c) Tulbaghia violacea     d) Zoyzia japonica 

 

 

 e) Sedum spectabile - rozchodník   f) Festuca glauca. 
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Předem připravené moduly  

 

 V dnešní době je trh pokryt mnoha specializovanými společnostmi, které produkují již 

předem připravené moduly v pevných zásobnících. Vegetace se již rozrostl, je snadno 

manipulovatelná a je aplikována prostřednictvím systému, který umožňuje okamžitý výsledek 

(obr.6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6 - Zelená střecha s modulárním systémem v Rio de Janeiro 

zdroj: www.arktos.arq.br/projetos (2011). 

 

  

 V rámci této aplikace a systému výstavby, lze rozdělit předem připravené moduly na 

modulární systém, alveolární a laminování. Celosvětové specializované firmy vyrábějí tyto 

moduly z různých typů recyklovatelných materiálů, jako jsou kokosové vlákno, podrážky na 

boty, láhve  a jiné. Některé moduly jsou vyráběny z biologicky rozložitelných materiálů, které 

se v průběhu času rozkládají a modul se pak začlení do substrátu.  

Existují verze, které obsahují vnitřní vodní nádrž, a dokáží zajistit vegetaci až 44 dnů bez 

zavlažování, v zimních měsících dokáží i některé sukulenty vydržet až 88 dní prakticky bez 

vody. Velikosti a tvar modilů závisí na dodavateli. 
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2.7 Zeminy a substráty 

 Substrát tvoří nosnou vrstvu pro vegetaci, ve které rostliny zakořeňují. Slouží jako 

zásobárna živin a vody a fixuje rostliny. Vlastnosti a složení substrátu záleží na typu 

navrženého ozelenění střechy. Musí splňovat následující požadavky: nízká hmotnost ve stavu 

nasyceném vodou, velkou nasákavost, nízký obsah solí a uhličitanů, dostatečná drenážní 

schopnost, dostatečný objem vzduchových pórů.  

Typy substrátů:  Zemina, tedy  upravená svrchní část půdy odebrané z rostlého terénu 

Sypké materiály: Minerální sypké materiály s vysokým obsahem organické hmoty, minerální 

 sypké materiály s nízkým podílem organické hmoty, minerální sypké materiály  

s otevřenými póry bez organické hmoty. 

Substrátové desky: Substrátové desky z modifikované pěnové hmoty, substrátové desky 

 z minerálních vláken, substrátové desky z hlíny, žitné mouky a vlny.  

Vegetační rohože:  vegetační rohože s organo-minerální směsí.  

 

 

2.8 Pochůzné plochy, napojování a ohraničení ploch 

 

Pochůzné plochy 

  

 Provádějí se z monolitických desek, betonových či kamenných prvků, které se 

pokládají do malty či jsou podporovány bodově podložkami. Odvodnění pochůzných ploch je 

prováděno spádem ke střešní vpusti, který je max. 2% . Pochůzné plochy musí být 

realizovány tak, aby nepoškodily hydroizolaci a tepelněizolační vrstvy  přílišným tlakem. 

 

Napojování a ohraničení ploch 

 

 Ohraničení ploch zelené střechy je možno provádět z pevných stavebních dílců, 

prefabrikovanách dílců či z přímo na stavbě vyrobených dílů jako dřevo, beton atd. 

Ohraničení musí být stabilní a nesmí jakýmkoliv způsobem poškodit hydroizolaci. Pokud je 

společné odvodňování vegetační i ostatní plochy, musí být prvek umístěn přímo na 

hydroizolaci a upraven tak, aby jím mohla protékat voda. 

  

 



25 

 

 

Obr.7 – Příklad napojení pochůzné plochy na vegetační plochu pomocí prefab.obrubníku 

zdroj: skladby a detaily, Dektrade, 2009  

 

 

2.9 Údržba a zavlažování 

 

Údržba 

 

 Mnohem obtížnější, než vytvoření zelené střechy, je její údržba. Proto by mělo být 

podrobně  naplánováno, jaké rostliny budou  na střeše pěstovány, použijeme nejlepší formu 

hydroizolace a zajistíme plynulý odtok vody. Při výběru vegetace je třeba také dbát na 

choroby rostlin, které mohou kontaminovat zahrady. Rostliny by měly být podobné, aby jsme 

se vyhli složitému zalévání. Je nutné pravidelně kontrolovat vtoky a kontrolovat zda nad 

hydroakumulační vrstvou není stojatá voda, která může způsobit výskyt nežádoucích mechů. 

Hmyz a škůdci jsou v zahradách běžné, ale jejich přítomnost neznamená, že by měly být 

vyubeni, většinou jsou přínosem pro rostliny. K prevenci chorob rostlin, které jsou ve většině 

případů způsobeny houbami, je třeba se vyhnout nadměrnému zalévání nebo nedostatku 

slunce, v případě, že nemoc přetrvává, může to být známkou, že rostlina není schopena se na 

zahradě přizpůsobit. Obecně můžeme říci, že kvalita a trvanlivost zelených střech závisí na 

péči a pozornosti  majitele. 
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Zásobení vodou 

 

Vodu k zavlažování můžeme odebírat z těchto zdrojů: 

 

Voda z vodovodu:  snadno dostupný způsob dodání vody, ale voda z vodovodu bývá 

 chlorována a může mít nepříznivý vliv na některou vegetaci např. travní plochy. Musí 

být filtrována. 

 

Deštová voda:  je vhodnější, protože nebývá tak studená a tvrdá  jako z vodovodu. Tento 

 zdroj je nutné kombinovat s jiným, hlavně v období sucha v letních měsících. Je třeba 

mechanického čištění. Průměrný roční úhrn srážek je zobrazen na obr. 8 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 - Průměrný roční úhrn srážek 

 zdroj: ČHMU 
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Zavlažování zelených střech  

 

 I poměrně slabá vrstva substrátu musí zaručit vegetaci vyhovující životní podmínky. 

Přesto, že nopy tvarované fólie zadrží poměrně velké množství vody, v suchých letních 

měsících se tato zásoba po několika dnech vyčerpá a nastalé extrémní podmínky mohou celé 

naše úsilí zničit. Podmínkou úspěchu je zajištění vlhkosti substrátu a její kontrola. Tu dnes 

ve standardních automatických systémech zajišťují různé typy čidel. Závlahy můžeme volit 

podpovrchové, kapkové, s manuálním spuštěním či plně automatickým, řízené počítačem 

s možností programování doby spuštění. Složitější systém zavlažování raději svěříme odborné 

firmě. Umělé zavlažování se provádí ručně nebo pomocí zavlažovacího zařízení. 

 

 

2.10. Návrh odvodnění zelené střechy 

 

 

Q ꞊ i * A * C                                                             [ zdroj: DEKTRADE a.s.] 

 

Q….odtok deštové vody  [ l /s ] 

i….intenzita deště [ l/s.m
2
] 

A….plocha střešní konstrukce [m
2
] 

C…součinitel odtoku [-] 

 

 

Pro zelené střechy je možné odtokové součinitele C dosadit dle tab.5, která závisí na 

tl.substrátu a velikosti sklonu střechy. 

 

 

Tl.vrstvy substrátu [cm] Sklon střechy do 15° Sklon větší než 15° 

50 0,1 - 

25 -50 0,2 - 

15 – 25 0,3 - 

10 – 15 0,4 0,5 

8 - 10 0,5 0,6 

 

Tab.5 - Hodnoty součinitele odtoku 
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ČÁST POZEMNÍ STAVBY 

 

A. Průvodní zpráva 

     A.1  Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a)   Název stavby 

       Administrativní budova 

 

b)  Místo stavby 

 Adresa:                    ul. Cihelní č.p. 104 

 Městská část:           Karviná - Fryštát 

 Okres:                      Karviná 

 Kraj:                         Severomoravský 

 Katastrální území:    Karviná – Město 

 Stavební úřad:           budova B Magistrátu města Karviné, 

ulice Karola Śliwky 618/11,   

  Karviná - Fryštát 

 Parcelní číslo: 994 

 

 

 c)  Předmět dokumentace  

      Projektová dokumentace pro stavební povolení 

    

 

A 1.2  Údaje o stavebníkovi 

 

Stavebník:   MαDT a.s. Orlová 

Adresa sídla: Slezská 950, 735 14 ORLOVÁ 

IČO: 25819909 
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A 1.3  Údaje o projektantovi 

 

Projektant: Darina Klimková 

Sídlo: 

 

Kontakt: 

Na kopci 2069/18 

734 01 Karviná – Mizerov 

736 667 517 

 

 

A.2   Seznam vstupních podkladů 

 

 Podklady o stávajících objektech 

 Výpis z katastru nemovitostí 

 Katastrální mapy (snímky) 

 Hydrogeologický průzkum 

 Inženýrsko-geologický průzkum 

 Dokumentace k územnímu řízení 

 Fotodokumentace 

 Předběžná konzultace s investorem 

 

A.3   Údaje o území 

 

a)  Rozsah řešeního území 

 Pozemek leží v katastrálním území Karviná – Město. Celková plocha pozemku je 

850,10 m
2 

s parcelním číslem 994. Jedná se o novostavbu, která se bude nacházet na 

rovinatém pozemku. V současné době je pozemek nevyužit a nenachází se na něm žádné 

objekty a stromy. Stávající parcela je ve vlastnictví investora 

 

b)  Dosavadní využití a zastavěnost území 

 Jedná se o novostavbu administrativní budovy. Pozemek z obou stran obléhají 

zastavěné parcely a na východní straně se nachází ulice Cihelní. 

  

c)  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 Pozemek nenáleží k žádné památkové rezervaci či památkové zóně a nenachází se 

v chráněném území. Budoucí stavba se nenachází v záplavové oblasti. 

 



30 

 

d)  Údaje o odtokových poměrech 

 Dešťové vody  budou odvedeny ze zpevněných ploch přípojkou do stávající 

kanalizace na ulici Cihelní. Ostatní  plochy budou řešeny zatravněním ( vsakování vod ) 

   

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

 Výstavba administrativní budovy je projektována v souladu s územním plánováním 

městské části. 

 

f)  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Budoucí stavba je navržena a bude provedena v souladu obecných požadavků na dané 

území, předpisů a platných norem. Také musí být dodrženy příslušné technické normy. 

 

g)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Veškeré požadavky, které byly vzneseny ze strany dotčených orgánů budou zařazeny 

do projektové dokumentace. 

  

h)  Seznam vyjímek a úlevových řešení 

 Není znám. 

 

i)  Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Není znám. 

 

j)  Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

 Parcela č. 991 - zastavěná plocha 

 Parcela č. 992 - zastavěná plocha 

 Parcela č. 851 - ostatní plocha 

  

 

A.4   Údaje o stavbě 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou výstavbu samostatně stojící administrativní budovy. 
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b) Účel užívání stavby 

 Administarativní budova je navržena jako třípodlažní s jedním podzemním podlažím. 

V nadzemních podlažích ae budou nacházet kanceláře, konferenční místnost a kuchyňka. 

Podzemním podlaží je určeno na skladovací prostory, archív a technické místnosti. Parkování 

je řešeno na venkovní ploše před adminstrativní budovou s místem pro tělesně postižené. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Stavba není chráněna dle jiných právních předpisů. 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Stavba je navržena v souladu s technickými a právními předpisy platnými v době 

zpracování dokumentace. 

 

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

právních předpisů 

 Požadavky, které byly vzeseny ze strany dotčených orgánů byly zapracovány do 

projektovédokumentace pro stavební povolení 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Není znám. 

 

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

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

 Celková zastavěná plocha:  283,8 m
2
 

 Obestavěný prostor:  3207 m
3
 

 Celková užitná plocha:  3207 m
2
 

 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou  

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

 Určení bilancí budoucí stavby je řešeno v samostatné dokumentaci. 
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j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

 

 Předpokládané zahájení výstavby:  březen 2016 

 Předpokládané dokončení výstavby:  listopad 2016 

 Předpokládaná doba výstavby:  9 měsíců 

 

 

k) Orientační náklady stavby 

 

 Orientační hodnota stavby administrativní budovy: 31.000.000,- Kč 

 Orientační hodnota IS a komunikace: 4.000.000,- Kč 

 

 

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

 

SO 01 - Administrativní budova 

SO 02 - Zpevněné plochy, parkovací plocha 

SO 03 - Přípojky inženýrských sítí 

 

 

B. Souhrnná technická zpráva 

 

      B.1  Popis území stavebního objektu 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

     Pozemek pro výstavbu se nachází v částečně zastavění okrajové části obce Karviná-Fryštát 

a leží v katastrálním území Karviná-Město. Pozemek má parcelní číslo 994 o celkovém 

rozměru 850,08 m
2
. Ze severu a jihu je pozemek obklopen okolní zástavbou, z východní 

strany zeleným prostranstvím a ze západní strany přiléhá k ulici Cihelní. Pozemek pro 

navrhovanou stavbu je v rovinatém terénu a hadina podzemní vody  nemá vliv na základy 

objektu. V současnosti je na pozemku volná plocha bez stávajících objektů. Záměrem je 

vystavění administrativní budovy o třech nadzemních podlažích s vegetační střechou. Parcela 

se nachází v osobním vlastnictví investora.  
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 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,  

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Provedené průzkumy: 

 Inženýrsko-geologický průzkum 

 Hydrogeologický průzkum 

 Akustická studie 

 Odpadové hospodářství 

 Vliv stavby na zdraví obyvatelstva 

 Studie oslunění a osvětlení 

 Tepelně technické posouzení konstrukcí 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Současná bezpečnostní a ochranná a pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí 

a dotčenými orgány v jednotlivých vyjádřeních, jejich příloha se nachází v dokladové části. 

 

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

 Stavba se nenachází v záplavovém území a také je  mimo území důlními vlivy. 

 

 

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

poměry v území 

 Provoz stavby  nebude mít nijaký zásadní vliv na okolní stavby a parcely. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 V rámci této stavby nebudou prováděny žádné demolice , asanace a odstraňování 

dřevin a keřů. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

 U plánované stavby nedojde k žádnému záboru zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa. 
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h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

 Řešené území je napojeno na infrastrukturu městské části Karviná-Fryštát a 

projektované přístupové  komunikace jsou napojeny na místní komunikaci. 

Dopravně bude stavba napojena z ulice Cihelní a po celkovou dobu výstavby bude přístup na 

staveniště zajištěn po příjezdové cestě a dále dočasnou příjezdovou cestou se zpevněným 

povrchem ze žb. panelů. 

 

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

Stavba si nevyžaduje žádné podmiňující, vyvolané investice či věcné vazby. 

 

 

      B.2  Celkový popis stavby 

 

              B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

 Jedná se o administrativní budovu, která je navržena jako třípodlažní s jedním 

podzemním podlažím. V každém nadzemním podlaží se budou nacházet 4 kanceláře, 1  

konferenční místnost a kuchyňka. Podzemním podlaží je určeno na skladovací prostory, 

archív a technické místnosti. Parkování je řešeno na venkovní ploše před adminstrativní 

budovou s místem pro tělesně postižené. 

 

              B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení.  

 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Pozemek pro výstavbu administrativní budovy ohraničuje ze západní strany ulice 

Cihelní. Z východní strany přiléhá nazastavěná parcela č.851 nezastavěná se zeleným 

prostranstvím. Ze severu a jihu je pozemek obklopen okolní zástavbou. 

 

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

 Admistrativní budova je naprojektována jako čtyřpodlažní se třemi nadzemními 

podlažími a suterénem. Zastřešen bude jednoplášťovou plochou střechou a vegetačním 

souvrstvím a semi-intenzivní zelené. Půdorys objektu administrativní budovy je ve tvaru 

obdélníků o velikosti 26,40 x 10,75 m. Vnější omítka celého objektu bude v barvě okrové a 

spodní číst objektu obložna cihelnými pásky do výše 1,4m. Okenní otvory a vchodové dveře 

budou plastové, tmavě hnědé barvy, stejně tak i ocelové zábradlí balkonů. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

 Administrativní budova bude využita jako kancelářní budova, nikoliv pro účely 

bydlení. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

 V administrativní budově je 1 N.P. řešeno jako bezbariérové. S odděleným sociálním 

zařízením pro tělesné postižené . Objekt je navržen dle daných norem v souladu s vyhláškou 

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

staveb [16]. Vstupní dveře jsou prosklené dvoukřídlé, jejich hlavní křídlo je rozměru 900 mm. 

Chodby a jejich provedení jsou navrhované pro pohodlnou manipulaci invalidního vozíku. 

Parkovací míst pro ZTP se nachází hned vedle hlavního vchodu. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby   

 Obecných požadavků na bezpečnost stavby bude odpovídat současné platné legislativě 

(vyhláška č. 20/2012 Sb.) [17] a platné normě. Objekt je současně navržen v souladu s 

Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb [16]. Veškerá instalace v připravovaném objektu bude daným 

dodavatelem odzkoušeno, provedeny revizní zkoušky a dodrženy veškeré technické předpisy 

a normy. Vše bude řádně předáno stavebníkovi včetně dokumentace a také doklad o 

provedení školení pracovníků. 

 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů  

 

a) Stavební řešení 

 Administrativní budova je navržena jako samostatný objekt se třemi nadzemními 

podlažími a suterénem. Půdorys objektu je obdélníkového tvaru o vnějších rozměrech 26,40 x 

10,75 m. Zastřešen bude jednoplášťovou plochou střechou, na které bude vegetační vrsta se 

semi-intezivní zelení a pochůznou plochou. Hlavní nosná konstrukce je navržena z cihelných 

tvárnic POROTHERM tl. 300 mm a obvodové stěny jsou ze zdiva POROTHERM tl. 440 

mm. Příčky jsou navrženy z příčkovek POROTHERM 11,5 P+D. 
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b) Konstrukční a materiálové řešení 

 Objekt administrativní budovy bude proveden jako zděný z cihelných tvárnic 

POROTHERM 44 EKO+ Profi Dryfit.  Vnitřní nosné konstrukce z POROTHERM 30 Profi 

Dryfit.  Základy budou vybudovány na betonových monolitických pásech. Stropní konstrukce 

se budou provádět keramickými stropními nosníky POT a keramickámi vložkami MIAKO 

15/62,5 PTH. Stropní konstrukce nad posledním nadzemním podlažím bude tvořit 

jednoplášťové plochá střecha s vegetační vrstvou a pochůznou plochou . Okenní otvory a 

hlavní vstupní dveře budou plastové tmavě hnědé barvy. Vnitřní dveře dvoukřídlé budou 

celkově prosklené a dveře do jednotlivých kanceláří budou dřevěné světle hnědé barvy, 

osazené do obložkových zárubní. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

 

a) Technické řešení 

 Ventiláční zařízení je osazeno na odvětrávací potrubí. Parametry a dané umístění 

ventilátorů je uvedeno v projektu vzduchotechniky. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

 Ventilační zařízení, které zajišťuje odvětrání vzduchu prostor, které nemají přímé 

větrání. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Viz. příloha v samostatné části dokumentace – Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 Objekt  je navržen tak aby byl v souladu s vyhláškou č. 78/2013 o energetické 

náročnosti budov [18] v souladu s ČSN 73 0540 [19]. 

 

b) Energetická náročnost stavby 

 Viz průkaz ENB – energetická náročnost budov 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 Viz průkaz ENB – energetická náročnost budov 
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B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí  

 Větrání a přístup vzduchu objektu bude zajištěno navrženými otevíratelnými okny a 

dveřmi, výjimkou jsou prostory bez okenních otvorů a větrání bude řešeno pomocí 

ventilátorů. Administrativní budova bude napojena na centrální tepelnou soustavu 

samostatnou horkovodní přípojkou. Vytápění jednotlivých kanceláří  bude zajištěno 

centrálním přívodem a topným tělesem v každé kanceláři. Přímé osvětlení je zajištěno 

prosklenými plochami okenních otvorů. Umělé osvětlení bude tam, kde denní přívod 

přírodného světla nebude dostatešný a bude zajištěn umělými svítidly, je  řešeno v projektu 

elektroinstalace. Zásobování objektu pitnou vodou bude zajištěno napojením na veřejný 

vodovodní řad z ulice Cihelní, pomocí nové vodovodní přípojky. Splaškové vody z budovy 

budou odvedeny příslušnou kanalizací do veřejné sítě. Odpady vzniklé užíváním 

administrativní budovy  se budou ukládat do přilehlách popelnic , které budou umístěny před 

hlavním vchodem budovy. 

 

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Dle odborného posudku nebyl potvrzen jakákoliv výskyt radonu na stavebním 

pozemku – není řešeno. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 Na daném stavebním pozemku se nepředpokládá jakýkoli výskyt bludných proudů. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 Daný pozemek se nenachází a seismické oblasti, tudíž výskyt seismických otřesů se v 

nepředpokládá - není řešeno. 

 

d) Ochrana před hlukem 

 Administrativní budova se bude nacházet v klidné oblasti na kraji města pouze s 

jednou přiléhající komunikací, není proto nutné provádět nijaká protihluková opatření. 
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e) Protipovodňová opatření 

 Stavba se nenachází v záplavových oblastech - není řešeno. 

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

 

Napojení na hlavní inženýrské sítě 

 Stavební objekt je napojen na infrastrukturu části města Karviná-Fryštát, navrhovaná 

přístupová komunikace je napojena na místní městkou komunikaci. 

 

Dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod 

 V blízkosti stavby jsou již stávající řady vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, 

objekt bude připojen samostatnou přípojkou, bude provedeno prodloužení vodovodního řadu, 

dešťové a splaškové kanalizacé. Sítě budou vedeny souběžně, nesmí dojít ke křížení 

stávajících sítí. 

 

Horkovod 

 Připojení k budoucímu objektu administrativní budovy je předpokládáno na horkovod, 

který povede podél objektu. 

 

Vytápění a TUV 

 Potřebné teplo pro objekt a jeho centrální vytápění bude zajištěno připojením objektu 

na horkovod Karvinské teplárenské společnosti Dalkia a.s.  

 

Veřejné osvětlení 

 Veřejné osvětlení je dostatečné z přiléhající ulice Cihelní – není řešeno. 

 

Telekomunikace 

 Připojení telekomunikační sítě bude provedeno připojením nového kabelu ke stávající 

síti, který je umístěn na ulici Cihelní. 

 

Elektrická energie 

 Napojení objektu na elektrickou síť bude realizováno pomocí elektro přípojky, HDS 

bude umístěna u přístupové cesty před hlaavním vchodem do budovy. 
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B.4 Dopravní řešení.  

 

a) Popis dopravního řešení 

 Budoucí objekt administrativní budovy se bude nacházet na ulici Cihelní, k budově 

není potřeba vybudovat novou přístupová cesta, objekt se nachází na ulici Cihelní a bude 

přístup k objektu řešen chodníkem v šíři 1,5 m ze zámkové dlažby. Nebude tedy třeba 

jakkoliv upravovat dopravní řešení a značení. Součástí objektu bude i dočasná vozovka ze žb 

panelů pro příjezd vozidel na stavbu. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude zřízeno chodníkem ze zámkové 

dlažby z ulice Cihelní.. 

 

c) Doprava v klidu 

 Parkování administrativní budovy bude zajištěno před hlavním vchodem, kolmé 

venkovní stání  v počtu 12 stání, ze kterých jedno je určeno pro osoby s tělesným postižením. 

Základní rozměr parkovacího místa je 2,5 x 5,0 m, invalidní 3,5 x 5,0 m. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

 V okolí budoucího objektu se momentálně nenacházejí cyklistické stezky či pěší zony.  

 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících úprav  

 

a) Terénní úpravy 

 Pro terénní úpravy v okolí administartivní budovy bude použita ornice, která byla 

sejmuta před zahájením výkopů na pozemku. 

 

b) Použité vegetační prvky 

 Plochy v okolí budovy budou řešeny zatravněním a výsadbou nízkých keřů a dřevin. 

 

c) Biotechnická opatření 

Nejsou plánována. 

 

 



40 

 

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

 

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

 Jedná se o administrativní budovu s kancelářemi, která svým provozem nebude mít 

nijaký negativní vliv na okolní životní prostředí. Sejmutá orince bude zpětně použita   

k terénním úpravám a výsadbě keřů kolem objetktu. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 

 Stavba nebude mít nijaký negativní vliv na okolí, přírodu či krajinu. Na dané stavební 

parcele  se nenachází vzrostlé stromy a není tedy nijak nutné opatření na ochranu stromů. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

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

 Stavba nevyžaduje posudek ohledně jejího dopadu na životní prostředí. 

 

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

podle jiných právních předpisů 

 Žádná ochranná ani bezpečnostní pásma nebudou navrhována. Nevznikají žádná 

omezení podle jiných právních předpisů. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Charakter a umístění stavby neklade požadavek na jakékoliv opatření k ochraně 

obyvatelstva – není řešeno. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

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

 Přívod vody k novostavbě bude proveden přípojkou s vodoměrem, potrubím PE DN 

50, které bude ukončeno hydrantem umístěným uvnitř budovy v suterénu. Přípojka bude 

napojena na vodovodní řad. Přípojka elektrické energie pro dočasné zařízení staveniště bude 

řešena připojením rozvaděče na stávající HDS. 

 

 



41 

 

b) Odvodnění staveniště 

 Odvodnění staveništní plochy bude provedeno pomocí odvodových rugilů a drenáže 

umístěné ve výkopech a bude odváděno do veřejné dešťové kanalizace.  

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Staveniště bude připojené na dopravní infrastrukturu  z ulice Cihelní. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Během provádění stavby může dojít ke krátkodobému znečištění vzduchu zvýšením 

výskytu prachových částic, zvýšení hluku a vibrací z důvodu používání těžkých stavebních 

strojů a také zvýšení hlučnosti. Je nutné minimalizovat tento dopad na okolní stavby 

dodržováním základních hygienických norem. 

 

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

 V daném případě nevznikají žádné požadavky na asanace, demolice stávajících 

objektů nebo kácení stromů a dřevin. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 Zábory pro daný objekt nebudou nutné. 

 

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

likvidace 

 Odpad vzniklý na satveništi při provádění stavebních a  montážních prací bude řádně 

tříděn a skladován v daných kontejnerech připravených k tomuto účelu. Tříděný a speciální 

stavební odpad je nutné  likvidovat dle povoleným norem. Recyklace, odvoz na skládku popř. 

předání specializované firmě k jeho následné likvidaci. Je nutno doržet zákon o odpadech a 

jejich dodatky popř.aktualizece, tj. zákonč. 185/2001 Sb. [6] zákon o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů včetně novely 169/2013 Sb. [7] Je nutno řádně vést evidenci 

odpadů, vzhláška č. 381/2001 Sb. [8] Stavba bude realizována pouze odbornou stavební 

firmou. 

 

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

Předpokládaná bilance zemních prací: Ornice –  185 m
3
 

        Výkopy –  1245 m
3
 

Ornice a zemina z výkopů budou skladovány přímo na zadní straně pozemku. 
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i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Před zahájením stavby budou z plochy pozemku potřebné pro výstavbu sejmuty 

kulturní vrstvy půdy. Ornice bude skladována přímo na daném pozemku tak, aby nedošlo k 

jejímu znehodnocení. Sejmutá ornice bude opět použita k terénním úpravám. Po dokončení 

stavby bude provedeno čištění , ohumusování a následní zatravnění volných ploch v okolí 

stavby. Během výstavby budou všechny odpady tříděny a skladovány k tomu daných 

kontejnerech. Při všech činnostech na staveništi se bude postupovat s opatrností k životnímu 

prostředí a budou dodrženy příslušné zákony.   

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Ochrana osob na staveništi bude zajištěna řádným označením stavby, umístěním 

výstražných tabulí se zákazem vstupu cizích osob a výstržných tabulí v prostoru staveniště v 

případě nebezpečí na stavbě. Všichni pracovníci a osoby pohybující se na stavbě budou 

proškoleni a seznámeni s předpisy BOZP. Vše bude řádně zaznamenáno v stavebním deníku. 

Při návrhování zařízení staveniště a provádění stavebních prací budou dodrženy požadavky: 

 zákon č. 309/2006 Sb. [13] o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci  

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. [14] o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí  

 vyhláška č. 268/2009 Sb. [15] o technických požadavcích na stavby.  

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [20] o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

  nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [21] o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

  nařízení vlády č. 378/2001 Sb. [22] , požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Okolní stavby a přístupové komunikace nebudou jakkoliv dotčeny v průběhu 

stavebních prací. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 U výjezdu ze staveniště bude viditelně umístěna dopravní značka “Pozor, výjezd 

vozidel stavby”. 
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m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 Nejsou stanoveny. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Doba trvání výstavby bude dohodnuta s dodavatelem stavby popř.. stanovena podle 

časových a ekonomických možností stavebníka. Dodavatel řádně ohlásí zahájení stavebních 

prací stavebnímu úřadu min. 14 dnů před výstavbou. Stavba administrativní budovy bude 

prováděna jako celek bez jakíhokoliv členění věcného, časového nebo jinak podmiňujícího. 

Zahájena bude přípravou území včetně provizorního oplocení a ukončení stavby bude 

provedeno sadovými úpravami včetně  likvidace odpadů. 

 

C. Situační výkresy  

 

C.1  Situační výkres širších vztahů  

 Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

C.2  Celkový situační výkres stavby   

 Výkres situace v měřítku 1:250 je součástí projektové dokumentace. 

 Označení výkresu C. 

. 

C.3  Koordinační studie  

 Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

C.4  Katastrální situační výkres  

 Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

C.5  Speciální situační výkresy  

 Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  

 

      D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  

 

            D.1.1 Architektonicko-stavební řešení – Technická zpráva  

 

 

a) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 

  Pozemek se nachází v okrajové části města částečně zastavěné v obci Karviná-Fryštát 

na ulici Cihelní. Stávající pozemek je ze severu a jihu obklopen okolní zástavbou, z východní 

strany zelení a ze západní strany k němu přiléhá ulice Cihelní. Jedná se o pozemek v terénu 

rovinatém. Umístění admistrativní budovy se třemi nadzemními podlažími a jedním 

podzemním je ve obdélníkovém tvaru o půdorysném rozměru 26,40 x 10,75 m. Fasáda 

objektu bude v okrové barvě na hladkou omítku. Spodní soklová část budovy bude v barvě 

tmavě hnědé. Rámy okenních a dveřních otvorů taktéž v bervě tmavě hnědé. Střecha bude 

provedena jako jednoplášťová s vegetační vstvou semi-extenzivní zelení, pochůznou plochou 

a ohraničena s tvzeným sklem tl.5 mm.Vstup do administrativní budovy se bude nacházet 

z přilehlé ulice Cihelní a bude vydlážděn zámkovou dlažbou v pískové barvě. 

Dispoziční řešení: V suterénu budovy se budou nacházet skladovací prostory a archív.  

Ve vyšších podlažích se nachází kanceláře, kuchyňka, úklidová místnost a konferenční 

místnost s přístupem na balkon.  

 

b) Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

 Objekt administrativní budovy bude proveden jako zděný z cihelných tvárnic 

POROTHERM 44 EKO+ Profi Dryfit.  Vnitřní nosné konstrukce z POROTHERM 30 Profi 

Dryfit.  Základy budou vybudovány na betonových monolitických pásech. Stropní konstrukce 

se budou provádět keramickými stropními nosníky POT a keramickámi vložkami MIAKO 

15/62,5 PTH. Stropní konstrukce nad posledním nadzemním podlažím bude tvořit 

jednoplášťové plochá střecha s vegetační vrstvou semi-extenzivní zelené a pochůznou 

plochou. V objektu je navrženo centrální dvouramenné schodiště. 
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c) Bezbariérové užívání stavby 

 V administrativní budově je 1 NP je řešeno jako bezbariérové. Stavba je navržena v 

souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. [16] o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, hlavní křídlo je 

rozměru 900 mm. Vnitřní chodby a jejich provedení jsou navrženy pro pohodlnou manipulaci 

invalidního vozíku dle danách norem. Parkovací stání pro zdravotně postižené se nachází 

přímo před hlavním vchodem o rozměrech 3500 x 5000 mm se spádem 1%. 

 

d) Konstrukční a stavebně technické řešení   

 

Zemní práce a příprava území 

 Na základě předem provedeného iženýrsko-geologického výzkumu je zjištěno, že 

hladina podzemní vody nebude mít žádný vliv na zakládání objektu. Před zahájením výkopů 

bude na daném pozemku v rozsahu půdorysním rozměru sejmuta ornice o mocnosti 0,2 m s 

přesahem na každou stranu cca 4 m. Ornice bude deponována na oddělené skládce a bude po 

dokončení výstavby použita k následným rekultivacím v okolí objektu. Před zahájením 

jakýchkoliv zemních prací je potřeba zjistit polohu a provést označení stávajících podzemních 

inženýrských sítí. 

Výkopy jsou navrhovány ve svahu 1:0,5 a vyhlubené do -3,725 m. Základové pásy jsou 

navrženy ve formě rýh. Vytěžená zemina bude uskladněna na pozemku a zpětně použita na 

vyrovnání terénu a zásypy. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku.Veškeré výkopové 

práce se budou provádět strojově, ručně se provede pouze začištění základové spáry. 

 

Základy 

 Na základě výzkumu iženýrsko-geologického je stavba oklasifikována jako nenáročná 

a jednoduchá na zakládání. Objekt je založen na monolitických základových pásech o šíře 600 

mm a pásy jsou navrženy z prostého betonu třídy C 20/25. Základová spára je v hloubce -

3,725 mm od ± 0,000 objektu. Podkladní deska z betonu třídy C 20/25 o tlouštce 150 mm je 

uložena na hutněný štěrkopískový podsyp a vyztužena KARI sítí. Před začátkem betonáže 

zákadových pásů bude uložena průchodka pro připojení k vodovodnímu řadu a připojení na 

kanalizaci bude pod základovými pásy uloženo do pískového lože. 
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Svislé konstrukce 

 Obvodové stěny jsou zhotoveny z cihelného zdiva tl. 440 mm POROTHERM 44 

EKO+Profi Drifit. Vnitřní nosné zdivo bude z cihel POROTHERM 30 Profi Drifit. Příčky z 

cihel POROTHERM 11,5 Profi Drifit a pro montáž bude použita montážní pěna 

POROTHERM drifit. U okenních a dveřních otvorů budou použity tvarovky na ostění s 

drážkou šíře 250 mm pro následné vlepené tepelné izolace v pruhu XPS tl.30 mm pro 

přerušení tepelného mostu. Instalační šachty v sociálních zařízeních budou vyzděny z cihel 

POROTHERM 11,5 Profi na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. 

 

Vodorovné konstrukce 

 Stropní nosné konstrukce jsou tvořeny z keramobetonových stropních nosníků POT a 

cihelných vložek MIAKO 15/62,5 PTH. Osové vzdálenosti nosníků jsou  625 mm a zbývající 

proctor bude dobetonován. Tloušťka stropní konstrukce je 200 mm. Věnec železobetonový 

monolitický v jednotlivých podlažích bude z exteriéru opatřen věncovkou VT 8/23,8 a 

vloženou tepelnou izolací pěnovým polystyrenem o tlouštce 100 mm.) Překlady na okenní a 

dveřní otvory budou překryty překlady POROTHERM s vloženou tepelnou izolací. 

 

Schodiště 

 Vnitřní centrální schodiště je navrženo jako dvouramenné deskové monolitické. 

Výztuž schodištní desky bude provázána se stropní konstrukcí. Schodiště bude opatřeno  

tyčovým  ocelovým zábradlím žárově zinkovaným tmavě hnědé barvy s dřevěným madlem. 

Mezipodesty jsou uloženy na bočních schodištových zdech a schodištové stupně budou 

obloženy keramickým obkladem. 

 

Zastřešení 

 Objekt bude zastřešen plochou jednoplášťovou nevětranou střechou s vegetační 

vrstvou a semi-intenzivní zelení. Hydroizolační vrstva bude provedena z asfaltových pásů 

DEKGLASS. Tepelná izolace tl. 250 mm budou spádové klány POLYDEK EPS 150S a 

minimální sklon střešních rovin je 2%. Nosnou konstrukci střechy tvoří keramický strop 

POROTHERM. 

 

Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 

 Spodní stavba bude provedena z asfaltového pásu GLASTEK 40 Special 

mineral.Hydroizolace střešního pláště je hydroizolační vrstva ELASTEK 50 Garden 

speciaizovaná pro zelené střechy, dále fitrační vrstva netkané polypropylenové textilie 
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FILTEK 200, ochranná vrstva textilie FILTEK 300 a drenážní+hydroakumulační nopová folie 

DEKDREN 120 Garden. Parozábrana tvořená asfaltovým pásem DEKGLASS je jako pojistná 

hydroizolační vrstva na nosné konstrukci. 

. 

Vnější omítky 

 Na vnější omítky objektu je navržena hladká tenkovrstvá probarvená omítka 

BAUMIT-COLOR v okrové barvě. 

 

Vnitřní omítky 

 Na zděných konstrukcích nosných stěn a příček bude štuková omítka a otěruvzdorná 

malba typu Primalex-plus v bílé barvě. 

 

Obklady a dlažby 

 Keramické obklady jsou navrženy ve veškerých sociálních zařízeních administrativní 

budovy do celkové výše.  Keramický obklad v kuchyňce nebude prováděn, kuchyňská linka 

bude včetně obkladů dodána jako celek výrobcem. 

 

Podlahy 

 Nášlapné vrstvy podlah v jednotlivých prostorech jsou specofikovány v legendě 

místností. Základní typy jsou navrženy jako keramická dlažba a plovoucí podlaha. Veškeré 

podlahy jsou dle příslušných hygienických norem a požadavků na provoz v jednotlivých 

místnostech. 

 

Výplně otvorů 

 Vnější výplně otvorů (okna, vstupní dveře a balkonové dveře) jsou plastové v tmavě 

hnědé barvě. Zasklení bude provedeno izolačními dvojskly. Výstup do střešní zahrady bude 

zajištěň jednokřídlovími protipožárními ocelovými dveřmi z pozinkovaného plechu. 

Vnitřní dveře kanceláří budou dřevěné světlé barvy zasazené do obložkových zárubní. Ve 

schodišťovém prostoru se pro vstupy do chodby nacházejí dvoukřídlové dveře celkově 

prosklené. Zárubeň je ocelová lakovaná v tmavě hnědé barvě, práh je navržen jako dřevěný 

dubový.  
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Zámečnické výrobky 

 Balkony a schodiště  budou opatřeny tyčovým zábradlím vyráběným na míru z 

ocelových profilů a jednotlivé prvky budou žárově zinkovány. Nátěr bude v tmavě hnědém 

odstínu. 

 

Klempířské výrobky 

 Veškeré výrobky (opelechování atik,oplechování konstrukcí, parapety atd.) jsou  

z ocelového titanzinkového plechu.  

 

Vnější plochy 

 Podél obvodu celého objektu je navržen kačírek z kameniva frakce 32/36 v šíři 500 

mm. Přístupový chodník k budově bude ze zámkové dlažby a bude oddělen od zelených ploch 

vibrolisovanými obrubníky. 

  

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 Není předmětem zadání bakalářské práce. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  

Není předmětem  zadání bakalářské práce. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

 

E. Dokladová část  

 

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

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

 

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury  

Není předmětem zadání bakalářské práce. 
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E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 

právních předpisů 

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

 

 E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem  

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

 

E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií  

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

 

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

průběhu zpracování dokumentace  

Není předmětem zadání bakalářské práce. 
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ČÁST TECHNOLOGIE 

 

2.1 Stavebně technologický postup provádění zelené střechy se semi - intenzivní zelení a  

 

a)  Obecné informace 

 Administrativní budova je navržena jako čtyřpodlažní se třemi nadzemními podlažími 

a suterénem. Jedná se o novostavbu. Zastřešena bude jednovrstvou skladbou vegetační vrstvy 

s jednoduchou intenzivní zelení. Půdorys objektu administrativní budovy je o rozměrech 

26,40 x 10,75 m. Obvodové konstrukce jsou z cihel POROTHERM 44 EKO+ Profi drifix a 

vnitřní nosné stěny z cihel POROTHERM 30 Profi drift, příčky jsou navrženy z příčkovek 

POROTHERM 11,5+ P+D na maltu vápenocementovou. Stropní konstrukce je ze stropních 

nosníků POT a stropních vložek MIAKO 15/62,5 PTH. 

 

b)  Materiály, skladování a doprava 

 

Materiály: 

-  vegetační vrstva, substrát 150 mm (DEKRUSO 80) 

-  filtrační vrstva netkaná polypropylenová textilie FILTEK 200 

-  drenážní+hydroakumulační nopová DEKDREN 120 Garden 

-  ochranná vrstva, textilie FILTEK 300 

-  hydroizolační vrstva ELASTEK 50 Garden 

-  T.I.  POLYDEK EPS (min. tl. 200 mm) 

-  pojistná hydroizolační vrsva DEKGLAS
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Skladování: 

 Role vodotěsné izolace se skladují nastojato na paletách. Palety skladujeme na 

zpevněném podloží popř. v uzavřeném skladu, Role pásů s fólií na povrchu je nutné skladovat 

v prostorech suchých se stabilními parametry vnitřního prostředí tak, aby se vyloučila 

případná kondenzace vlhkosti. Veškerý materiál je skladován v originálních obalech, rolích a 

paletách, které jsou skladovány max. ve dvou řadách na sobě a chráníme jej před přímým 

slunečním světlem. 

 

Doprava: 

primární : nákladní vůz Tatra 815, nákladní vůz Avia s hydraulickou rukou, vysokozdvižný 

       vozík JUNGHEINRICH DFG 25 BS 

sekundární :  pomocí kladky , ručně na kolečkách 

 

Materiál je dopravován v originálních obalech, rolích či paletách. 

 

c) Prováděcí podmínky, připravenost 

 Přístupová cesta na staveniště je vedena přímo z přiléhající komunikace a je zpevněna 

žb. panely. Staveniště musí být oploceno po celím obvodu uzamykatelným drátěným plotem 

ve výši 1,8 m a je tím ochráněno před neoprávněným vniknutím nepovolaných osob. Každý 

pracovník bude opatřen - helmou, rukavicemi, vestou a zajištěni proti pádu ve výškách. Pro 

zdění ve větší výšce nad 1,5m bude postaveno lešení .Vodotěsné izolace smějí provádět osoby 

starší 18 let a musí být řádně seznámeny s technologií provádění asfaltových pásů včetně 

montáže hydroizolací natavením pomocí hořáků a bezpečnostními předpisy. 

U prostorů kanceláří a sociální zařízení budou použity mobilní buňky. Podklad pro buňky 

bude zpevněn ze žb panelů. Zdroj vody pro potřebu staveniště bude zajištěn z vodovodní 

přípojky pro objekt.  

Zahájení prací předpokládá celkové ukončení stropní konstrukce a její čistý a zametený 

povrch. Teplota vnějšího prostředí nesmí klesnout pod 5 °C. Práce na střeše není možné 

provádět za snížené viditelnosti, bouřky, sněžení a silného větru nad 10,7 m/s. Dešťové vody 

ze staveniště budou svedeny po zpevněných plochách rigolem do příkopu. 

Zásobování elektrickou energií pro potřeby zařízení staveniště bude provedeno novou zemní 

kabelovou přípojkou pro objekt. Po dobu stavby bude el. energie odebírána přes staveništní 
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rozvaděč s měřením. Pracovní četa musí být složena minimálně ze dvou pracovníků. Střešní 

konstrukce musí být připravená, začištěná a byl proveden zápis do stavebního deníku. 

 

d) Převzetí pracoviště 

 Pracoviště přebírá a předává stavbyvedoucí a vše bude řádně zapsáno ve stavebním 

deníku. Zkontrolujeme zda hotová střešní konstrukce odpovídá daným požadavkům. 

Převzetím staveniště tak padá zodpovědnost za pracoviště a případné škody na zhotovitele. U 

předání stavby jiné pracovní četě budou přítomni stavbyvedoucí, investor nebo jeho zástupce 

a vedoucí čety. Před zahájením stavebních prací bude střešní konstrukce připravena 

k realizaci zelené střechy.  

 

e) Personální obsazení 

 Na veškeré provádění zelené střechy bude osobně dohlížet mistr, který kontroluje 

technologický postup a zodpovídá za kvalitně provedenou práci. V případě nejasností 

realizace zelené střechy kontaktuje specializovanou firmu.  Pracovní stroje mohou obsluhovat 

pouze osoby s proškolením a k tomu určené. Pracovníci mají požadovanou kvalifikaci pro 

provádění zelené střechy. Veškeří zaměstnanci budou seznámeni a proškoleni s BOZP a o 

ochraně životního prostředí. Seznámení s bezpečnostními předpisy stvrdí podpisem pod daný 

dokument. Po celou dobu bude na stavbě vedoucí čety , který rozděluje práci a předá hotovou 

práci mistrovi.  

 

Pracovní četa: 1x mistr 

  2x pracovník 

  1x pomocník 

 

Pracovní četa pro vertikální dopravu:  1x jeřábník 

        1x vazač 

 

f) Pracovní nářadí, stroje a pomůcky 

- škrabky, košťata, případně mechanické stroje na odstraňování nerovností podkladu 

- izolatérské rukavice 

- vrtačky pro provádění mechanického kotvení 

- nože na živičné izolace, izolatérské špachtle, háky na role 
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- vhodná pracovní obuv, pracovní oblečení, rukavice, přilba 

- nákladní /osobní stavební výtah NOV 500 

- střešní háky 

 

g)  Pracovní postup 

 

1. Obecně 

 Provedeme kontrolu únosnosti střešní konstrukce odborníkem - statikem, který určí 

dovolené zatížení střechy. Na tomto podkladě určíme výšku, vrstvy a druh použitého 

substrátu a také druhy vegetace vhodných k výsadbě. Zemina, kterou použijeme musí 

splňovat několik kritérií: musí být kvalitní stabilní, savá, propustná a v neposlední řadě 

splňovat váhový nárůst při zálivce. Zvážíme, v jaké míře jsme schopni rostlinám zajistit 

dostatek vody, přihnojování a údržbu. Před položením drenážní fólie střešní krytinu 

i odvodňovací systém dešťové vody uvedeme do perfektního stavu. Pokladení drenážní 

a filtrační vrstvy provádíme dle návodu nebo přenecháme odborné firmě. V žádném případě 

nesmí dojít ke zhoršení hydroizolačních vlastností střešní konstrukce pod drenážní vrstvou. 

Při výběru vegetace je nutné přihlédnout k poloze střechy, nadmořské výšce, slunečné poloze, 

větrným podmínkám atd…Všechny produkty skladujeme mimo přímé sluneční 

světlo. Vyhneme se realizaci při silném větru a za teplot nižších než 5°C.  

 

2.      Příprava podkladu a pokládání hydroizolačního pásu 

 Střešní plocha musí být řádně zametena a je nutné odtstranit veškeré předměty, 

především ostré (obr.8). Na takto připravený podklad se pokládají a natavují jednotlivé pásy 

vodotěsného systému. Natavují se tak, aby nedocházelo ke stykům ve 4 místech tzn. musíme 

spoje vystřídat. Rozbalíme pásy, důkladně je narovnáme a rozprostřeme do požadované 

plochy. Zpětně je z ½  navineme na nosnou kartonovou roli ocelovou vodící trubkou a poté se 

od této poloviny natavují (obr.9).  Pásy pokládáme od nejnižšího místa k vyššímu, aby se 

nevytvořily spoj proti spádu. Podélné přesahy jsou stanoveny výrobcem, ale zpravidla se volí 

přesah 10 v podélném směru a 15 cm v příčném. Po pásech se za tepla nesmí chodit, aby 

nedošlo k jejich poškození. Přesahy se u pásů přimáčkávají vlhkým hadrem. 
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Obr.8 – Příprava podkladu    Obr.9 – Natavování hydroizolce 

 zdroj: www.strechy.chodska.cz    zdroj: www.strechy.chodska.cz 

 

  

3.  Tepelná izolace z expandovaného polystyrenu 

   Jednotlivé desky z EPS musí být z důvodu malé objemové hmotnosti a rozměrové 

stálosti vždy pevně připevněny k podkladu. Kotvení není v žádné případě možno vynechat. V 

případě mechanického kotvení je doporučen minimální počet kotev 3 ks/m
2
 Druh kotev 

používáme dle pokynů dodavatele kotev v závislosti na materiálu do kterého se bude kotvit k 

a jaký druh tepelné izolace se kotví. V přápadě lepení, se provádí pomocí speciálně upravených 

pásů se samolepícími pruhy na povrchu  nebo pomocí asfaltových lepidel – zastudena nebo do 

horkého oxidovaného asfaltu.  

 

 

Obr.10 – Montáž tepelné izolace 

    zdroj: www. www.isover.cz 

 

 

http://www.ecose.cz/ftp/archiv/highslide/images/urbanscape/large/01.jpg
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4.  Kořenovzdorná fólie 

 Rozprostřeme kořenovzdornou fólii na celou plochu střešní plochy s přesahem 20 cm 

a přebytečné části necháme volně viset přes okraj střechy 50 cm. Dočasně fólii zatížíme a 

zabráníme tak nadzvedávání větrem. Pokud je fólie větší než střešní plocha, zařízneme ji tak, 

aby ji bylo možné při okrajích vyvést až na horní hranu, popřípadě ji přichytíme pod 

oplechování. Uvolníme vpustˇ -  po položení kořenovzdorné fólie vyřízneme v místě střešní 

vpusti otvor o stejné velikosti jako vpustˇ. Z důvodu bezpečnosti a ochranně fólie použjeme 

nůž se zahnutou čepelí. 

 

5.  Ochranná textílie 

 Ochrannou textílii pokládáme směrem od jednoho okraje střechy k druhému, přesahy 

jsou cca. 10 cm. Pruhy textilie zkrátíme podle velikosti kořenovzdorné fólie a popřípadě je 

můžeme přichytit na okrajích. Po pokladení ochranné textilie vyřízneme v místě vpusti otvor 

odpovídajcí jeho velikosti 

 

6.  Nopová drenážní vrstva 

 

 Jednotlivé kusy nopové drenážní fólie pokádáme směrem od jednoho okraje střešní  

plochy k druhému s několikacentimetrovýmy přesahy, uvolníme vpustˇ a po položení nopové 

drenážní fólie vyřízneme opět v místě střešní vpusti otvor o její velikosti. 

 

  

 

Obr.11 – Pokládání nopové folie 

    zdroj: www.isover.cz 
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7.  Filtrační textílie 

 Filtrační textilii pokládáme kolmo na drenážní vrstvu . Textílii položíme na nopovou 

drenážní fólii a dostatečně ji napneme přesahy jednotlivých pásů musí být cca. 10 cm. Po 

položení filtrační textilie vyřízneme opět v místě střešní vpusti otvor o její velikosti a osadíme 

kontrolní šachty, ochranný koš na střešní vpust.ˇ  

 

 

 

Obr. 12 -  Ochranný koš pro vpustě                                       Obr. 13 -  Rozprostření expandovaného                                

         keramzitu u vpust 

zdroj: revistatechne.com.br/engenharia-civil (2011) 

 

 

8.  Vrstva substrátu 

 Rozprostřeme expandovaný keramzit na vnějším okaji střešní plochy a ujistíme se, že 

ochranná fólie je zasypána v celé své ploše. Pytle se substátem rovnoměně rozložíme po 

střešní ploše a nahrubo vyrovnáme. Substrát rozhrnujeme hráběmi rovnměrně po střešní ploše 

a urovnáme do stejné výše cca. 6-8 cm. Po provedení okrajového štěrkového pásu po vnějších 

okrajích střechy, osazení ochranných boxů vpusti viz.obr. a rozhrnutí substrátu můžeme 

filtrační textilii na okrajích zastřihnout ve stejné výšce štěrku či substrátu. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 – Rozprostření substrátu 

     zdroj:www.atelier-dek.cz 
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9.  Vegetace  

 Osivo promícháme s pískem a rozsejeme, dle projektové dokumentace osadíme nízké 

keře, sukulenty a skalničky (obr.. Zalijeme vše tak,aby se celé souvrství důkladně provlhčilo a 

voda začala odtékat do vpusti. Ve fázi klíčení, přibližně asi tak 3 týdny,  je třeba udržovat 

substrát trvale vlhký, později jen ve fázi údržby dle potřeby. 

 

Obr.15 – Výsadba vegetace 

    zdroj:www.isover.cz 

 

 

10.  Dokončení 

 Část ochranné fólie přesahující přes okraj střechy odřízněte nožem se zahnutou čepelí. 

Dáme  pozor, abychom nepoškodili hydroizolaci. . 

 

h)  Kontrola kvality a jakost 

 Kontrolu jakosti a celkové provedení zelené střechy  provádí stavbyvedoucí společně 

s technickým dozorem investora. O veškerých provedených kontrolách se sepíše protokol a 

vše se řádně zapíše do stavebního deníku. Provádí se kontroly shody všech použitých 

materiálů s projektovou dokumentací, dodržení požadavků výrobce jednotlivých daných 

materiálů a celková funkčnost střechy. 
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i)  Bezpečnost a ochrana zdraví 

 Vodotěsné izolace smějí provádět osoby starší 18 let, které byly seznámeny s 

příslušnými bezpečnostními předpisy a technologií provádění asfaltových pásů včetně 

montáže hydroizolací natavením pomocí plamene hořáku. Pracovní četa musí být složena 

minimálně ze dvou pracovníků.  

 Pracovníci musí dbát na pořádek na staveništi, zamezit přístupu nepovolaným osobám 

na staveniště a dodržovat vyhlášku č. 601/2006 Sb. [23] včetně bezpečnostních opatření při 

práci ve výškách a manipulaci s materiálem. 

Při práci je vhodné používat ochranné rukavice, pracovní oblek a vhodnou pevnou pracovní 

obuv. Pro vlastní aplikaci se doporučuje používat zařízení k tomu účelu určená a schválená. 

Na pracovištích musí být vždy odpovídající počet hasících prostředků 

 

 

2.2 Technická zpráva zařízení staveniště 

 

  2.2.1 Základní údaje 

 

Název stavby:   Administartivní budova Karviná 

Zhotovitel:   MαDT a.s. Orlová 

 

  2.2.2 Popis stavby 

  Administrativní budova je navržena jako čtyřpodlažní se třemi nadzemními 

podlažími a suterénem. Jedná se o novostavbu. Zastřešena bude jednopláštovou plochou 

střechou s vegetační vrstvou, s jednoduchou intenzivní zelení a pochůznou plochou. Půdorys 

objektu administrativní budovy je dám rozměry 26,40 x 10,75 m. Obvodové konstrukce jsou 

z cihel POROTHERM 44 EKO+ Profi drifix a vnitřní nosné stěny z cihel POROTHERM 30 

Profi drift, příčky jsou navrženy z příčkovek POROTHERM 11,5+ P+D na maltu 

vápenocementovou. Stropní konstrukce je ze stropních nosníků POT a stropních vložek 

MIAKO 15/62,5 PTH. 
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 2.2.3   Postup budování a likvidace staveniště  

  Staveniště se začne budovat minimálně 12 dní před zahájením prvních stavebeních 

prací a během stavby se bude průběžně přizpůsobovat dle daných potřeb. Stavba se musí oplotit 

podél celého obvodu souvislým plotem do minimální výšky 1,8 m. Veřejná prostranství a 

komunikace se během výstavby musí udržovat čisté a po skončení užívání se uvedou do 

původního stavu. Jak bude stavba pokračovat, budou se graduálně odstraňovat již nepotřebné 

objekty.  Definitivní odstranění ZS bude nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí 

díla.Rozložení staveniště je detailně řešeno ve výkresu zařízení staveniště. 

 

 2.2.4   Uspořádání staveniště 

  Na stavební parcele se momentálně nenacházejí žádné stávající objekty.  

Veškeré vstupy musí být uzavíratelné, uzamykatelné a řádně označeny tabulkami o zákazu 

vstupu nepovolaných osob. Oplocení po celém obvodu stavenště bude provedeno s mobilním 

oplocením (betonov prvek + vertikální protikus kruhového profilu) v min. výši 1, m a bude 

tak zajištěna ochrany stavby, osob, veškerého zařízení a zároveň zabezpečeno proti vstupu 

nepovolaných osob. Před zahájením stavbeních prací bude provedeno vytyčení vedení 

stávajících podzemních sítí. Podjezdné výšky pod konstrukcemi či jinými překážkami nižšími 

než 4,3 m se musí označit tak jako na veřejných komunikacích. Komunikace pro chodce musí 

být min.š. 750 mm, popř. 1500 mm v obousměrném provozu. Pokud se vodorovná 

komunikace bude nacházet ve sklonu větším než 1:3 je nutné ho doplnit o jednotkové zábradlí 

výšky 1,1 m. Veškerí nebezpečná místa se dle potřeby zajistí a označí výstražnými nápisy. 

Pokud se budou provádět práce v nočním období či za snížené viditelnosti bude staveniště 

dostatečně osvětlené halogenovými průmyslovými světly. Přístupová cesta je přímo z přilehlé 

ulice Cihelní. 

 

 2.2.5  Dopravní opatření 

  Dopravně bude satveniště napojen z ulice Cihelní a po dobu výstavby bude 

přístup na stavební parcelu zajištěn po účelové komunikaci. Výjezd ze staveniště bude 

opatřen výstražnou tabulí „ POZOR! VÝJEZD VOZIDEL STAVBY“. Dočasné staveništní 

komunikace a plochy budou zhotoveny ze železobetonových panelů. Před jejich instalací se 

sejme ornice o mocnosti 200 mm a zhutní se podloží. 

 

 



60 

 

 2.2.7  Zásobování staveniště elektrickou energií 

  Elektrická energie je nutná na staveništi pro pohon stavebních a mechanických 

strojů, osvětlení popř. vytápění šaten a kanceláří. Je dodávána k jednotlivým spotřebičům 

z rozvodné sítě nízkého napětí. Definitivní přípojka se vybuduje před zahájení stavebních 

prací a zavede se do dočasné přípojné sítě, která se vybuduje v rámci zařízení staveniště. Po 

dokončení stavebních prací se prodlouží až k vybudovanému objektu. 

Elektrický proud – 380 V se bude dále rozvádět k daným spotřebičům ( jeřáb, šatny, sociální 

zařízení, malé ruční stavební stroje…atd.) tab.6 

 

 

Druhy jednotlivých spotřebičů: 

Stroj, zařízení, 

osvětlení 
Příkon [ kW ] Množství 

Příkon celkem 

[ kW ] 

Stav.jeřáb Liebherr 

71EC B5 
55,0 1 55,0 

Stavební výtah 

NOV 500 
4 1 4 

Svářečka 6 2 12 

Ponorný vibrátor 1,5 2 3,0 

Řezačka na dlažbu 1,5 1 1,5 

Vrtačka 0,7 3 2,1 

Bruska ruční 1,2 2 2,4 

Okružní pila 1,3 1 1,3 

Ohřívač na vodu 5 1 5 

Šatny, kanceláře,WC, 

vytápění 
  25 

Osvětlení staveniště   10 

Sklady   0,1 

Stavebně-montážní 

práce 
  2,5 

Celkem   125,90 kW 

 

Tab.6 – Celkový příkon zařízení staveniště 
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 2.2.8   Zásobování staveniště vodou  

  Přívod vody na staveniště bude zajištěn staveništní přípojkou, která bude 

zhotovena již v předstihu před zahájením prací na staveništi. Přípojka se ukončí na vhodném 

místě dočasnou vodoměrnou šachto, která pak bude rozvádět vodu pro ZS bude napojena na 

veřejnou vodovodní síť.  

 

Stanovení spotřeby vody pro staveniště 

a) pro provozní účely 

 

Qa ꞊  
      

      
     [ l / s] 

 

 

b) pro hygienické zařízení 

 

Qb ꞊  
         

      
    [ l / s] 

 

 

Qa, Qb……………..množství vody [ l / s] 

Sv…………………denní spotřeba vody [ l / s] 

kn………………….koeficient nerovnoměrnosti odběru ( pro hygienické potřeby  2,7 pro 

   technologické potřeby 1,5) 

Pp………………….počet pracovníků 

Ns…………………normní spotřeby vody osoba / den 

t…………………..čas odběru vody [ t ] 

 

c) pro požární účely 

 

Qc  ꞊  Spv · krh     [ l / s] 

 

Qc…………..množství požární vody [ l / s] 

 Spv................spotřeby požární vody [ l / s] 

 krh………….koeficient ( rychlost hoření dle stupně požární bezpečnosti – tab.7 ) 
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Obestavěný 

prostor [ m
3
] 

Výpočet požárního zatížení [ kg/m
2
] 

 do 15 od 15 do 30 od 30 do 45 od 45 do 60 

 potřeby požární vody [ l / s] 

do 1 000 6,7 6,7 6,7 10,0 

od 1 000 ÷ 2 000 6,7 6,7 10,0 13,3 

od 2000 ÷ 20 000 6,7 10,0 13,3 16,7 

   

 Tab.7 – Spotřeba požární vody 

 

 

 2.2.9   Systém zásobování materiály 

 Přeprava materiálu se bude realizovat ze skladovacích ploch horizontálně pomocí 

jeříbu Liebherr 71EC B5 o pracovním dosahu do výše 21 m a jeho vzdálenosti 28 m. 

Skladovací plochy přímo na staveništi budou dimenzovány tak, aby zde vešel největší rozměr 

stavebního prvku. Vertikální doprava  bude zajištěna výtahem  NOV 500 a menší množství 

materiálu ručně na kolečkách. Role vodotěsných izolací se dodávají z zafoliovanách rolích a 

budou uskladněny v uzavřeném skladu nastojato na paletách, taktéž teplná izolace. 

Substát a vegetace se dopraví v den určený k realizaci zatravnění zelené střechy, aby nedošlo 

k jejich znehodnocení. 

 

 2.2.10  Skladování materiálu na staveništi  

   Skladování bude probíhat ve staveništním prostoru budˇ na volném prostranství 

nebo v uzamykatelných krytých skladech. Klíč od skladu bude uschován u stavbyvedoucího 

popř. vedoucího stavbené čety. Role vodotěsné izolace se skladují nastojato na paletách. 

Palety skladujeme na zpevněném podloží , role pásů s fólií na povrchu je nutné skladovat v 

prostorech suchých se stabilními parametry vnitřního prostředí tak, aby se vyloučila případná 

kondenzace vlhkosti. Veškerý materiál je skladován v originálních obalech, rolích a paletách, 

které jsou skladovány max. ve dvou řadách na sobě a chráníme jej před přímým slunečním 

světlem. 
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 2.2.11  Sociální zařízení staveniště  

  Tyto objekty slouží k účelům ubytovacím, stravovacím, hygienickým a 

sociálním potřebám pracovníkům stavby. Jejich rozsah se stanovuje dle doby trvání, umístšní 

stavby a počtu pracovníků. Tyto dočasné objekty musí být v souladu s hygienickými předpisy 

Ministerstva zdravotnictví. 

Maximální počet pracovníků stavby v nejvytíženější fázi je 26 osob. Sociální vybavení je 

staveno tímto způsobem: 

 

1,75 m
2
 plocha šatny/osobu ꞊ 1,75 · 26 ꞊ 45,5 m

2
 

2x WC 

2x umyvadlo 

2x sprcha  

Navrženy jsou provizorní buňky TOI TOI BKI : rozměr 6 x 2,5 m 

 

 2.2.12  Vliv na životní prostředí, odpady  

  Průběh stavebních prací nebudou mít žádný zásadní negativní vliv na životní 

prostředí. Při výjezdu vozidel ze staveniště je potřeby je řádně očištit, omýt kola od bahna a v 

případě znečištění komunikace dodavatel zajistí její původní stav. Během výstavby budou 

všechny odpady skladovány v daných popelnicích a kontejnerech a posléze likvidovány 

příslušným způsobem.  

Stavební firma musí nakládat s odpady dle zákona: 

  

 zákoně č. 185/2001 Sb. [19] o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně 

novely 169/2013 Sb. [20] 

 vyhláška č. 381/2001 Sb. [21]  o evidenci odpadů 

 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací [22]. 

 Zákon č.17/1992 Sb. [23] o ochraně ovzduší, především § 31 – označování obalůa 

výrobků s regulovanými látkami 
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 2.2.13  Bezpečnost práce 

 

Školení zaměstnanců:   

 Práci smějí provádět pouze vyškolení a vyučení dělníci, kteří byly řádně seznámeni 

s BOZP, jsou povinni používat ochranné oděvy a ocharnné pracovní prostředky. 

Při provádění veškerých prací je nutno dodržovat: 

 Zákon č. 309/2006 Sb. [13] o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. [14] o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. [15] o technických požadavcích na stavby 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [20] o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [21] o bližších minimálních požadavcích  

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. [22], kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

 provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. [24] o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. [25], kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

 poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

 dezinfekčních prostředků 

 

    2.3 Položkový rozpočet stavebních prací 

  Viz. příloha č.1 

 

    2.4 Časový plán stavby 

  Viz. příloha č.2 
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7. Závěr 

 

 Pozemní stavitelství je částečně zodpovědné za environmentální problémy a tak hledá 

řešení jak minimalizovat škodlivé účinky na životní prostředí. Stavitelství je lidská činnost, 

která ovlivňuje životní prostředí na naší planetě a více jak 30% plynů skleníkového efektu 

jsou výsledkem této činnosti. Zelená střecha jako konstruktivní systém je účinnou možností 

pro globální ekologický problém. Najít řešení na pomoc pro oživení životního prostředí není 

pouze v rukou velkých stavebních firem, ale myslím si, že každý z nás může nějak přispět k 

tomuto zlepšení. Důležitým aspektem je, že s instalací zelené střechy ve městech obnovujeme 

životní prostředí a přinášíme také užitek koexistence druhů, které nejsou běžně vidět ve 

velkých městech jako mravenci, pavouci, brouci, mimo jiné a stejně tak jako rozmanité druhy 

rostlin. Po ekonomické stránce jsou zelené střechy nejen velmi výhodné, ale i v mnoha 

směrech prospěšné. Je nutné však dodržet kvalitu práce, která se odrazí na výsledném díle a 

na délce životnosti díla. Čím lépe a kvalitně bude zelená střecha provedena, tím více se 

zamezí budoucím problémům s jejím užíváním, ale i s případným zhoršením kvalit, které jsou 

jedním z hlavních faktorů realizace zelených střech.  
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