
1 
 

 
 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

 

 

Stavebně technologická studie mateřské školy 

Architectural and technological study of kindergarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                                                                            Bc. Jakub Novák 

Vedoucí diplomové práce:                                              Ing. Eva Rykalová 

 

Ostrava 2014 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

 

            Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 

vedením vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

V Ostravě                                                                                 ………………………………… 

……………………..                                                                                         podpis studenta 



3 
 

Prohlašuji, že 

 

-byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000     

Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, 

v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní dílo. 

-beru na vědomí, že Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-TUO) 

má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít ( § 35 odst. 3). 

-souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně  

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci budou 

zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO.  

-bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmů z její strany, uzavřu licenční smlouvu s   

oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

-bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití  

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat  

přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy  

 (až do jejich skutečné výše). 

-beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o   

vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její obhajoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě ……………………… 

 



4 
 

Anotace: 

 

NOVÁK, J. Stavebně technologická studie mateřské školy. 

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

Ostrava, 2013. Diplomová práce, vedoucí diplomové práce: Ing. Eva Rykalová. 

 

Cílem diplomové práce je navrhnout mateřskou školu.  

Obsah diplomové práce se skládá z konstrukčního návrhu mateřské školy a ze stanovení 

technologických předpisů provádění plochých střech. Součásti této práce jsou také položkové 

rozpočty a harmonogramy prací jednotlivých variant plochých střech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotation: 

 

NOVÁK, Jakub. Architectural and technological study of  kindergarten.  

Ostrava: Department of Structural Engineering,  Faculty of Civil Engineering, VŠB –

Technical University of Ostrava, 2013. Thesis Master, Thesis Manager: Ing. Eva Rykalová. 

 

 
The aim of the thesis is to propose a construction of a kindergarten. 

The content of the Master thesis consists of the design of the nursery school and the 

technological regulations of implementation of flat roofs. The components of this work are 

also item budgets and work schedules of individual variants of flat roofs. 



5 
 

 
Klíčová slova 
 
Mateřská škola – kindergarten 

Plochá střecha - flat roof 

Rozpočet - budget 

Skladba střechy - roof structure 

Jednoplášťová střecha - single-roof 

Tepelná izolace - heat insulation 

Asfaltový pás - asphalt strip 

Řádkový harmonogram - line schedule 

Technologický postup - technological process 

Zpevněné plochy – Paved areas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Seznam zkratek 
 
BOZP  - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
 Stavba:  Mateřská škola 

 Místo stavby:  Šumperk 

 Katastrální území: Šumperk 

 Parcelní čísla:  1268/44 

 

 Stavební úřad:  Šumperk 

 Kraj:   Olomoucký 

 

1.1. Základní údaje stavby a její účel: 

 

Dokumentace pro provedení stavby v podrobnosti řeší návrh novostavby mateřské 

školy v k.ú. Šumperk na pozemku p.č. 1268/44. V současné době je pozemek volný, 

nezastavěný. Cílem návrhu je vytvoření mateřské školy o dvou dětských odděleních při 

kapacitě 50 dětí. Objekt je navržen o dvou nadzemních podlažích, je dispozičně členěn na dvě 

křídla – dětské oddělení 2x (hry a spánek dětí) a hospodářské oddělení a zázemí školky 

(jídelna a gastro provoz, zázemí personálu a vedení, víceúčelový výukový prostor) - 

podrobnosti řešení jsou obsaženy v části - Souhrnná technická zpráva. 

 

1.2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 

 
Dosavadní využití území:  Orná půda, nezastavěné území 

Stavební pozemek:   k.ú  Šumperk, p. č.1268/44 

celková plocha:   2 777 m2 

Vlastník pozemku:  Město Šumperk 

Nám. Míru 1, 787 01 ŠUMPERK 

IČ: 00303461 
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1.3. Údaje o provedených průzkumech, výchozích podkladech a o napojení na dopravní 

a technickou infrastrukturu 

 

Radonový průzkum:  

 Pro dokumentaci byl proveden radonový průzkum, podle kterého je budoucí pozemek 

určený pro stavbu a zařazen do kategorie nízkého radonového indexu, kdy není nutné podle 

ČSN 730601 – Ochrana staveb proti radonu, z podloží provádět ochranná opatření.[1] 

 

Geologický průzkum:  

 Základové podmínky pro stavbu byly shledány jako dobré. Není potřeba zavádět 

zvláštní opatření. 

 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 

 napojeno na místní obslužnou komunikaci, pro dopravu v klidu vytvořeno 10 

parkovacích stání na pozemku stavebníka 

- vodovodní síť (fáze projektové přípravy) 

- kanalizaci 

- plynofikaci 

- silnoproud 

 
1.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 
 Požadavky byly při zpracování projektu splněny. 

 

1.5.  Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 
 Projekt byl vypracován v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 268/2009 Sb, o 

technických požadavcích na výstavbu, v platném znění (OTP) [2], vyhlášky 501/2006 Sb. o 

obecných požadavcích na využití území [3], v platném znění a vyhlášky 369/2001 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace.[4] 
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1.6.  Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, územně 

plánovací dokumentace 

 
 Navrhovaný objekt mateřské školy je v souladu s platným územním plánem města 

Šumperk a jeho změnami. 

 

1.7.  Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

 
 Předpokladem zahájení výstavby objektu bude úprava a příprava stávajícího terénu k 

založení stavby, zřízení a zajištění staveniště a provedení nových přípojek sítí (vodovod, 

elektro, plyn, kanalizace). 

 

1.8.  Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, termíny zahájení a 

dokončení stavby 

 
- vydáno platné stavební povolení 

- zahájení výstavby: 8/2015 

- dokončení výstavby 12/2016 

- lhůta výstavby (s technologickou přestávkou v zimním období): 20 měsíců 

- postup výstavby stanoví realizační firma dle harmonogramu stavby 

 

1.9.  Statistické údaje odhad nákladů 

 
Členění stavby: 

- stavba není členěna na stavební objekty (v této fázi PD) 

- cena bude stanovena na základě výběrového řízení 

 

1.10. Postup výstavby 

 
- Příprava pozemku, sejmutí ornice, terénní úpravy a výkopové práce. 

- Základy, napojení inženýrských sítí. 

- Hrubá stavba, dokončovací práce. 

- Úprava okolního terénu, zpevněné plochy. 
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1.11. Bilance ploch 

 
plocha řešeného území:   4620m2 

plocha stavebního pozemku:   4620m2 

plocha staveniště:    4620m2 

zastavěná plocha:    335m2 

zpevněná plocha:    200m2 

plocha hřiště pro míčové sporty: 425m2 

plocha beachvolleybal:   332m2 

plocha podlažní 1.NP:   249,5m2 

plocha podlažní 2.NP:  250,5m2 

obestavěný prostor:    3615m3 

 

1.12. Závěr 

 

 Projektová dokumentace objektu mateřské školy je zpracována v podrobnostech a 

náležitostech potřebných pro realizaci stavby a je v souladu s vyhláškou č. 137/98 Sb. O 

obecných technických požadavcích na výstavbu.[5] Při provádění stavebně-montážních prací 

je nutné dodržovat bezpečnost dle vyhlášky č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce 

a Českého báňského úřadu ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních pracích včetně jejich doplňků, změn, aktualizací a ustanovení ČSN a 

mimo jiné dle předpisů. 
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2. Souhrnná technická zpráva 

2.1.  Popis území stavby 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku: 

 Stavební pozemek novostavby mateřské školy  je na parcelním čísle 1268/44 v k.ú. 

Šumperk. V současné době je pozemek volný, nezastavěný.  

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 

Radonový průzkum:  

 Pro dokumentaci byl proveden radonový průzkum, podle kterého je budoucí pozemek 

určený pro stavbu zařazen do kategorie nízkého radonového indexu, kdy není nutné podle 

ČSN 730601 – Ochrana staveb proti radonu, z podloží provádět ochranná opatření.[1] 

 

Geologický průzkum:  

 Základové podmínky pro stavbu byly shledány jako dobré. Není potřeba zavádět 

zvláštní opatření. 

 

c) stávající ochranná pásma bezpečnostní pásma: 

 Stavba se nenachází v ochranném pásmu. 

 

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

 Stavba se nezasahuje svým rozsahem do záplavového území 

  

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

území. 

 V průběhu stavby je nutno dbát, aby nedocházelo ke zhoršování životního prostředí 

vlivem zvýšené prašnosti a hlučnosti, k poškození okolního terénu např. těžkou technikou při 

zemních pracích apod. Staveniště bude oploceno, náležitě označeno a zajištěno proti vstupu 

cizích osob. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

  

Naložení s odpady plynoucími ze stavby: 

 Dodavatel stavby je povinen dodržovat povinnosti plynoucí ze zákona o odpadech 

č.185/2001 Sb [6]. Odpady budou důsledně zařazeny podle druhů a kategorií, tříděny dle 

přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.[7], a odstraněny 

předepsaným způsobem dle platné legislativy, s přihlédnutím k metodickému návodu z 

usnesení vlády ČR č. 18/2005 ze dne 5. 12 2005, opatření č. 1.3 k provedení nařízení vlády č. 

197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR (o naložení se stavebními a demoličními 

odpady)[8]. Nepotřebný stavební materiál, zemina a humózní materiál, dřevěný materiál – 

budou 

odváženy průběžně. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

 Dosavadní využité území je orná půda o ploše 4620m2. Maximální zábor půdního 

fondu je 4620 m2. 

 

h) územně technické požadavky 

 Stavbu je možné napojit na místní obslužnou komunikaci, vodovodní a kanalizační  

síť(fáze projektové přípravy), plynofikaci a elektro. 

 

2.2. Celkový popis stavby  

2.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: 

  

Dokumentace pro provedení stavby v podrobnosti řeší návrh novostavby mateřské školy v 

k.ú. Šumperk na pozemku p.č.1268/44. V současné době je pozemek volný, nezastavěný. 

Cílem návrhu je vytvoření mateřské školy o dvou dětských odděleních při kapacitě 50 dětí. 

Objekt je navržen o dvou nadzemních podlažích, je dispozičně členěn na dvě křídla – dětské 

oddělení 2x (hry a spánek dětí) a hospodářské oddělení a zázemí školky (jídelna a gastro 

provoz, zázemí personálu a vedení, víceúčelový výukový prostor). 
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2.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště 

 Staveniště tvoří pozemek p. č.1687/44. Jedná se o rovinatý pozemek obdélníkového 

tvaru, ze severu a západu limitovaný místní komunikací. Z východu a jihu přiléhají pozemky 

pro výstavbu rodinných domů, pozemek přiléhající k jižní hranici je již oddělen oplocením. 

Staveniště je bez vzrostlé zeleně, před zahájením výstavby je nutné provést skrývku ornice, 

která bude částečně deponována na místě a následně využita pro rekultivaci ploch dotčených 

výstavbou v místě sadových úprav. Staveniště je možné připojit na dopravní a technickou 

infrastrukturu. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Urbanistické řešení: 

 Situování stavby na pozemku je určeno několika faktory. Je to zejména snaha o 

maximální využití tvaru a plochy pozemku. Křídlo pavilonu dětí je orientováno pobytovými 

místnostmi k jihu (výhledem do zahrady), šatny a hygiena jsou orientovány na severní stranu. 

  

 Kratší technické křídlo je situováno ve směru východní hranice pozemku. Mezi 

hospodářskou částí a oplocením probíhá komunikace pro zásobování a manipulační plocha. 

Zásobování a pohyb dětí nebude křížen. Pro pobyt dětí je vyčleněna zahrada jižně od 

dětského pavilonu, která je od okolního pozemku oddělena nízkými dřevěnými ploty s 

brankami. 

 

Architektonické, dispoziční a výtvarné řešení: 

 Objekt je navržen podle v nízkoenergetickém standardu. Tomu odpovídá jak 

objemové, tak dispoziční řešení. Půdorysně je objekt navržen ve tvaru rozevřeného písmene 

L. Delší strana (dětský pavilon) dosahuje délky přibližně 30m, kratší strana (hospodářský 

pavilon) 17m, šíře činí 10m. Mezi oběma částmi je komunikační prostor, který oba úseky 

navzájem propojuje. Objekt je dvoupodlažní, střecha plochá jednoplášťová. 
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 Přízemí bude osazeno nad úrovní terénu tak, aby byl umožněn bezbariérový přístup ke 

všem vstupům do objektu. Hlavní vstup do školky je situován od severu vedle hlavního 

schodiště. Zásobování je přes hospodářský vstup u severovýchodní fasády. Jednotlivá dětská 

oddělení jsou umístěna nad sebou a ze západu k nim přiléhá ještě jedno únikové schodiště. 

Dětské oddělení zahrnuje vstup přes šatnu dětí do herny – pobytové místnosti, na kterou 

navazuje prostor pro odpočinek. Hygienické zázemí dětí je přímo přístupné jak z herny, tak ze 

šatny a s hernou bude opticky propojeno dveřmi s prosklenou výplní (prosklení bude opatřeno 

bezpečnostní fólií). Dále je v dětském pavilonu příruční sklad hraček, mobiliáře a hygiena 

učitelky. 

 

 Hospodářské oddělení v úrovni 1.NP zahrnuje jídelnu dětí, sloužící oběma oddělením 

ve směnném provozu a dále navazující příslušenství spojené s přípravou jídla (kuchyně s 

jednotlivými úseky včetně mytí nádobí, příjem, sklady, zázemí personálu, zvláštní úklid pro 

stravování a sklad odpadků). Při severovýchodní fasádě je situována technická místnost. 

 

 V úrovni 2.NP je situováno zázemí školky (kancelář hospodářky, denní místnost 

zaměstnanců, hygiena zaměstnanců a úklidová komora pro 2. patro). V koncové části je 

umístěna učebna pro práci ve skupině, se zvláštním hygienickým zázemím a šatnou. 

Komunikační část v úrovni 1.NP zahrnuje vstupní zádveří, schodiště, WC pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace s úklidovou výlevkou. Přes halu, která bude oddělena 

od ostatního provozu mobilní zelení, budou procházet děti z oddělení v 1. NP do jídelny. 

Zároveň může tento prostor sloužit ke shromažďování při mimořádných událostech (besídky, 

výstavy dětských prací a podobně). 

  

 Ve 2. NP je umístěna izolace a ošetřovna a celý volný prostor může sloužit pro 

vystavování dětských prací. Při řešení vnějšího vzhledu budovy bylo nutné dodržet podmínek 

investora. Fasáda je navržena ve dvou odstínech pískově žluté nebo světlý okr. Tyto odstíny 

jsou navrženy s ohledem na výběr materiálu podezdívky oplocení – vápenopísková cihla 

žlutá. Omítka by měla být střední zrnitosti, ne zcela hladká a to s ohledem na nebezpečí 

přehřívání zateplovacího systému. Střecha bude jednoplášťová se spádem 2- 5%. Okna budou 

dřevěná v odstínu střední hnědé a v odstínu středně hnědé budou i nátěry vnějších dřevěných 

prvků. 
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2.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výstavby 

  

 Budova bude založena na základových ŽB pasech a tvarovkách ztraceného bednění. 

Objekt bude vyzděn ze zdiva POROTHERM o skladebné šířce 400 a 300 mm – obvodové a 

vnitřní nosné zdivo. Obvodové zdivo bude při finální úpravě zatepleno. Strop nad 1.NP a 2 

NP je tvořen systémem keramických skládaných nosníků s ocelovou výztuží POT a výplní 

z keramických vložek s následnou betonovou zálivkou. Zastřešení mateřské školy je vyřešeno 

jednoplášťovou plochou střechou. Střecha je nepochozí a vytvořena z asfaltových izolačních 

pásů. 

 

2.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

 

  Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. ze dne 5. 11. 2009 o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [9],   

především pak dle § 8 odst. (6) zahrnující do požadavků také školní a předškolní zařízení, 

která musí mít také bezbariérově řešeny prostory pro žáky a studenty. Veškeré požadavky pro 

přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace byly 

zapracovány do projektu (dle přílohy č. 1, 2,3 a 4 výše uvedené vyhlášky – veřejné 

komunikace, rampy, vstupy do budov, vnitřní prostory, hygienická zařizení). 

2.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

 

 Bezpečnost při užívání objektu se řídí platnými legislativními předpisy, vztahujícími 

se na zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. 

2.2.6. Základní charakteristika objektů 

 

Technické a konstrukční řešení stavby 

 Budova bude založena na základových ŽB pasech a tvarovkách ztraceného bednění. 

Objekt bude vyzděn ze zdiva POROTHERM o skladebné šířce 400 a 300 mm – obvodové a 

vnitřní nosné zdivo. Obvodové zdivo bude při finální úpravě zatepleno. Strop nad 1.NP a 2 

NP je tvořen systémem keramických skládaných nosníků s ocelovou výztuží POT a výplní 

z keramických vložek s následnou betonovou zálivkou. Zastřešení mateřské školy je vyřešeno 

jednoplášťovou plochou střechou. Střecha je nepochozí a vytvořena z asfaltových izolačních 

pásů. 
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Mechanická odolnost a stabilita 

 Stavba je navržena na základě statických výpočtů, které zaručují, že zatížení na ni 

působící v průběhu výstavby i užívání nebude mít za následek zřícení stavby nebo její části, 

větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických 

zařízení (i nainstalovaného vybavení) v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce a že 

nedojde k ohrožení životů uživatelů stavby na základě poškození nebo zřícení stavby nebo její 

části. Technické řešení nosných částí stavby včetně statických výpočtů a schémat konstrukcí – 

viz. samostatná část konstrukční a statická. 

 

2.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

  

 -Zařízení pro výtápění 

 -Zabezpečovací zařízení – expanzní nádoba, pojistný ventil 

 -Zařízení vzduchotechniky 

 -Zdravotně technické instalace 

 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - všeobecná část. V oblasti bezpečnosti práce se 

vychází z platných bezpečnostních předpisů. Prostor kolem technologických zařízení je 

dimenzován tak, aby vyhovoval bezpečnostním, provozním, montážním a údržbovým 

nárokům.  V provozu je nutno bezpodmínečně dodržet veškeré předpisy pro obsluhu strojního 

zařízení vydané výrobcem.  

2.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

  

 - není součástí projektu 

2.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

  

 Objekt je navržen v souladu s normovými hodnotami ČSN 73 05-40-2 (Tepelná 

ochrana budov – část 2 Požadavky).[10] 
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2.2.10. Hygienické požadavky na stavby 

  

 Stavba je navržena v souladu s hygienickými a normovými požadavky pro zařízení pro 

výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku, především pak s vyhláškou č. 410/2005 Sb.[11] 

ve znění změny č. 343/2009 Sb. Splnění požadavků se týká především prostorových 

podmínek, vybavení, provozu, osvětlení, vytápění, mikroklimatických podmínek, zásobování 

vodou a úklidu v MŠ. 

 

Odpadové hospodářství – provoz objektu: 

  Řešení odpadového hospodářství vychází ze systému třídění komunálního odpadu. 

Z výše zmíněné vyhlášky vyplývá povinnost odpad třídit. Odpad bude tříděn na směsný 

odpad, sklo, papír, plasty. Na jednotlivé druhy odpadů budou použity nádoby splňující 

předpoklady na bezpečné zajištění jejich skladování. 

 

Dopravní zabezpečení odvozu odpadů: 

 Na hranici pozemku u hospodářského vjezdu je vyhrazen prostor pro nádoby na 

komunální odpad a tříděný odpad – viz situace. Zde bude odpad přechodně skladován, než 

bude předán odborné firmě k likvidaci – v souladu s příslušnými předpisy dle zákona č. 

185/2001 Sb.[12], o odpadech a dle provozního řádu objektu (požadavky na třídění odpadu a 

jeho další použití). Pravidelný odvoz komunálního odpadu bude zajišťovat odborná firma v 

rámci obecního systému. 

 
 

2.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

  

 Stavba se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu, na 

poddolovaném území nebo území ohroženém seismicitou. Založení stavby nebude dosahovat 

(dle předpokladu) horní úrovně hladiny spodní vody. Jako ochrana proti vnikání radonu z 

podloží je navrženo hydroizolační souvrství z modifikovaných izolačních pásů – vodorovná 

izolace musí splňovat 1. Kategorii těsnosti – vodorovná izolace s dokonale těsným spojením 

všech částí izolace a dokonale těsným provedením všech prostupů izolace. 

 

 Stavební činnost bude doprovázena tvorbou hluku a prachu. V rámci ochrany proti  

negativním účinkům bude důsledně dodržována pracovní doba a podmínky pro provoz 
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hlučných procesů a zařízení a bude dodržována maximální přípustná hladina hluku dle 

platných hygienických limitů. Při procesech spojených se vznikem prachu bude prováděno 

kropení a bude přihlédnuto k aktuální intenzitě rychlosti a směru větru v místě stavby tak, aby 

nedocházelo k šíření prachu na okolní pozemky rodinných domů. Staveniště bude oploceno 

prozatímní mobilní bariérou, která bude tvořit primární protihlukovou a prachovou ochranu. 

 

2.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

 

Zásobování zemním plynem 

 Objekt bude napojen na stávající síť STL plynovodu PE 50 a to novou STL plynovou 

přípojkou IPE D32 x 3,0 zakončenou HUP kkDN25 v oplocení objektu. Odtud probíhá vnitřní 

rozvod plynu k plynovému kotli v objektu MŠ. Podrobnosti jsou obsaženy v samostatné 

příloze. 

 

Zásobování vodou  

 Objekt bude zásobován vodou z nově navrhované veřejné vodovodní sítě, tento 

projekt neřeší vnější přípojku vody od řadu na hranici pozemku, pro účely projektu bylo 

určeno připojovací místo a bylo předáno zpracovateli PD vodovodu. 

 

Kanalizace  

- Splaškové vody budou napojeny na stávající kanalizaci 

-  Dešťové vody ze střechy budou svedeny do jímky, přebytek vody bude vsakován, 

ve vegetačním období budou dešťové vody užívány na závlahy zelených ploch. 

 

Zásobování teplem – vytápění 

 Vytápění bude realizováno pomocí plynového kotle a rozvodů podlahového vytápění. 

V objektu bude instalována rekuperační jednotka (řízené větrání). Objekt je navržen v 

nízkoenergetickém standardu. 

 

Zásobování elektrickou energií  

 Objekt bude napojen na síť elektrorozvodů ve městě Šumperk, novou přípojkou nn 

elektro zakončenou ve sdruženém elektropilíři v oplocení MŠ. 

 

 Napojení na obecní vodovod bude provedeno po jeho dokončení. V blízkosti hranice 
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pozemku bude vybudována vodoměrná šachta s vybavením pro odběr vody. Ze šachty bude 

vedena přípojka vody potrubím PE 40x3.7 a bude zavedena podlahou do technické místnosti, 

kde bude ukončena závitem a KK 1“. Potrubí bude vedeno v nezámrzné hloubce, v prostupu 

základovými konstrukcemi a podlahou bude vedeno v PE chráničce DN110. Vodovod není 

uvažován pro požární účely. Na potrubí bude uložen signalizační vodič vyvedený do 

technické místnosti. 

 
2.4. Dopravní řešení 

 

Dopravní obsluha 

 Přístup a příjezd k navrhovanému objektu je zajištěn z místní komunikace, přiléhající 

k pozemku ze severní a západní strany a navazující na síť místních komunikací ve městě. 

Tato komunikace je prozatím nezpevněná, s hutněným povrchem.  

 

 Na pozemku investora před vstupním průčelím (vně oplocení) je navrženo 8 kolmých 

parkovacích stání a jedno parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a 

orientace. Podél těchto stání probíhá chodník (šíře 2m), navazující na přístupový chodník ke 

hlavnímu vstupu do objektu (šíře 2m). Sklony pěších komunikací jsou projektovány v souladu 

s vyhláškou 369/2001. Prostory před vstupy do objektu, kde lze předpokládat pohyb osob se 

sníženou schopností pohybu, jsou ve stejné výškové úrovni jako je úroveň 1.NP. 

  

 Část svahovaného terénu před jižní fasádou bude zpevněna. Podél celého obvodu 

objektu MŠ probíhá zpevněná plocha pochozí o šíři 1m. Bude sloužit pro pohyb zaměstnanců 

údržby, nikoli dětí. Zpevněná komunikace pro zásobování je navržena podél východní fasády 

objektu, šíře této komunikace je 3,0 m, komunikace je zakončena obratištěm. U zásobovací 

komunikace je mezi vjezdovými vraty a hospodářským vstupem manipulační prostor pro 

zásobování nebo odstavení 1-2 vozidel uvnitř areálu MŠ. Povrchy veškerých zpevněných 

komunikací budou provedeny z betonové zámkové dlažby. 

 

Zpevněné plochy 

 Dopravní napojení areálu MŠ je ze stávající štěrkové cesty. Štěrková cesta je napojena 

na komunikaci II/446. Řešené území se nachází ve městě Šumperk. Výstavba komunikací, 

chodníků a parkovišť je na pozemcích 1268/44 a 1268/23. Napojení navržených komunikací, 

chodníků a parkovišť na štěrkovou cestu je provizorní, neboť je uvažováno s výstavbou 
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komunikace v místě stávající štěrkové cesty. Úpravy zpevněných ploch jsou navrženy tak, 

aby byl ponechán prostor pro rekonstrukci stávající štěrkové cesty. Tato rekonstrukce není 

předmětem této PD. 

 

 Terén na pozemcích určených pro výstavbu MŠ a zpevněných ploch je v mírném 

svahu jižním směrem. Na pozemku je humózní zemina v tl. 200 mm, která bude využita pro 

zpětné ohumusování. Součástí výstavby MŠ je navržena účelová komunikace šířky 3,00 m s 

obratištěm pro zásobování MŠ. Dále jsou navržena parkovací stání dle ČSN 73 6156. Z 

hlediska dopravy v klidu je výpočet potřebného počtu stání stanoven dle ČSN 73 6110 – čl. 

14.1.11 a tabulky 34.[13] 

 

N= Po . k a . k p , kde 

N………….celkový počet stání 

k a ………. stupeň vlivu stupně automobilizace ( pro stupeň 1:2,5 …. 1) 

k p ………. součinitel redukce počtu stání (dle tab. 30 …….…1) 

 

 Pro mateřskou školku je 1 stání na 5 dětí. S ohledem na skutečnost, že školka je 

navržena pro 50 dětí je požadovaný počet parkovacích stání 10. Z celkového počtu má být 90 

% stání krátkodobých a 10% dlouhodobých. Skutečný počet parkovacích stání je 11, doprava 

v klidu vyhovuje. Krátkodobá parkovací stání jsou umístěna mimo areál MŠ, parkovací stání 

dlouhodobá (2 stání) jsou uvnitř areálu MŠ. Na parkovišti vně areálu je 1 parkovací stání, 

které vyhovuje vyhlášce č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb (i zde požadavek na počet invalidních stání vyhovuje – min. 5%). 

Pěší přístup k MŠ je zajištěn bezbariérovým chodníkem, který také splňuje požadavky 

vyhlášky č.398/2009 Sb. Ostatní chodníky v areálu MŠ jsou bariérové, neboť výškové úrovně 

před vstupy do objektu MŠ jsou vyrovnávány terénními schody z palisád a betonové dlažby 

(viz vzorové příčné řezy). Obratiště na účelové komunikaci bylo prověřeno pro vozidlo 02 

délky 6,00 pomocí vlečných křivek dle TP 171. 

 

 Skladba nové účelové komunikace odpovídá dle TP 170 – Navrhování vozovek 

pozemních komunikací katalogovému listu D2-D-1-V-P II (třída dopravního zatížení V, 

návrhová úroveň porušení vozovky D2) : 
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betonová dlažba (barva šedá) ČSN 736131    DL   80 mm 

kladecí vrstva ČSN 736126-1     L   40 mm 

Štěrkodrť ČSN 736126-1      ŠDA   150 mm 

Štěrkodrť ČSN 736126-1      ŠDB   150 mm 

          

         celkem 470 mm 

 

 Skladba komunikace bude upnuta do betonového silničního obrubníku 150/250/1000 

mm a převážné míře do betonového obrubníku 80/250/500/1000 mm. Obrubníky jsou uloženy 

v betonovém loži s opěrou. Obrubníky 150/250/1000 mají výšku nášlapu 120 mm a 

obrubníky 80/250/500/1000 jsou bez nášlapu. Příčný sklon je 2,0%. Skladba chodníků je 

navržena s krytem ze zámkové dlažby, která odpovídá dle TP 170 – Navrhování vozovek 

pozemních komunikací – katalogové skladbě D2-D-1-CH-PIII a to : 

 

betonová dlažba (barva šedá) ČSN 736131   DL     60 mm 

kladecí vrstva ČSN 736126-1    L      30 mm 

štěrkodrť ČSN 736126-1     ŠDB    150 mm 

                    celkem  240 mm 

 

 Chodníky jsou upraveny do příčného sklonu 2% a vodicí linie je tvořena buď 

oplocením MŠ nebo obrubníky 50/200/500 mm osazenými s nášlapem 0,06 m (vodicí linie ve 

smyslu vyhlášky 398/2009 Sb.). Ve smyslu ČSN 73 6110/Z1 [13]– obrázek 50 pak bude 

provedena hmatová úprava – varovný pás šířky 0,40 m podél sníženého obrubníku až do 

výšky nášlapu 0,08 m v rampové části chodníku při vstupu na invalidní stání. V napojení na 

štěrkovou cestu je navržen varovný pás šířky 0,40 m. Pro varovné pásy bude využita betonová 

„slepecká“ dlažba tl.60 mm odlišné barvy a povrchové úpravy.  

 

 Parkovací stání mají rozměry 2,50x5,50 m a invalidní stání 3,50x5,50 m. Skladba 

parkovacích stání vně areálu MŠ bude upnuta do betonového silničního obrubníku 

150/250/1000 mm uloženého v betonovém loži s opěrou. Základní výška nášlapu je 100 mm. 

Příčné a podélné sklony invalidního stání jsou v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb.[9]. 

Ukončení parkovišť ve směru ke stávající štěrkové cestě je pomocí obrubníku 

80/250/500/1000 mm, který je uložen v betonovém loži s opěrou a to bez nášlapu (v úrovni). 

Parkovací stání uvnitř areálu MŠ jsou upnuty do obrubníku 80/250/500/1000 mm, který je 
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uložen v betonovém loži s opěrou a bez nášlapu. Skladba parkovacích stání, které jsou 

navrženy s krytem ze zámkové dlažby, odpovídá dle TP 170 – Navrhování vozovek 

pozemních komunikací – katalogové skladbě D2-D-1-O-PIII a je následující úpravy: 

 

betonová dlažba (barva šedá) ČSN 736131   DL  80 mm 

kladecí vrstva ČSN 736126-1    L  40 mm 

štěrkodrť ČSN 736126-1     ŠDB  200 mm 

       celkem 320 mm 

 

 Provizorní napojení chodníků, parkovišť a obslužné komunikace na stávající 

štěrkovou cestu je vrstvou štěrkodrti v tl. 200 mm. Před zahájením stavby bude provedena 

skrývka humózních vrstev. Po dokončení stavebních úprav bude na plochách určených k 

ozelenění rozprostřena vrstva humózní zeminy v tl. 150 mm, která bude přihnojena a oseta 

travním semenem (parková směs). Pro pláň vozovky se požaduje minimální hodnota modulu 

přetvárnosti podložní zeminy Edef,2 45 MPa resp. 30 MPa pro chodníky a parkovací stání. 

Tuto podmínku je třeba v průběhu stavebních prací ověřit geotechnickými zkouškami. Pokud 

nebudou tyto předpoklady splněny je třeba následně navrhnout příslušná další sanační 

opatření. Je požadováno, aby v souladu s ČSN 73 6133 [14] byla před prováděním 

konstrukčních vrstev zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce konstrukčních vrstev vozovky 

nesmějí být zahájeny před převzetím pláně. Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky 

stavebního materiálu jsou na pláni zakázány. Trvalé skládky na přebytečný výkopek stejně 

jako nakládání s nebezpečným odpadem jsou záležitostí dodavatele stavby, který toto zajistí v 

souladu s platnými zákony. Z hlediska zákona č.185/2001 Sb. o odpadech [12] a vyhlášky 

č.381/2001 Katalog odpadů budou při výstavbě a provozu produkovány následující odpady: 

- vlivem stavební činnosti vznikne při budování pláně komunikací, parkovišť a chodníků 

přebytečná zemina : 

 Č. odpadu :     17 05 04 

 Název odpadu :    Vytěžená zemina 

 Původ :     Podzemní a inženýrské stavitelství 

 Kategorie odpadu :   O – ostatní odpad 

 Množství :     dle stavby 

 Způsob využití-likvidace :  přebytek na skládku 

 Místo určení :     určí investor 
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 Dešťové vody z komunikací, parkovišť a chodníků budou pomocí příčných a 

podélných sklonů odvedeny přes obrubníky osazené v úrovni krytu zpevnění do terénu. Podél 

obslužné komunikace a vnějšího parkoviště jsou navrženy vsakovací rýhy šířky 0,60 m a 

hloubky 0,70 m od pláně. Vlastní zasakovací zářez je vystrojen netkanou geotextilií a retenční 

vrstvou drceným kamenivem frakce 63/125 mm (výška 0,50 m), která je oddělena od 

průběžné drenáže (tl. 0,45 m) netkanou geotextilií. Drenáž je také opláštěna pomocí netkané 

geotextilie. Nad drenáží je štěrková vrstva frakce 32/63, která zajistí odvedení povrchových 

vod do vsakovací rýhy. 

 

 Parkovací stání pro invalidy bude označeno SDZ IP 12 s O1 a na ploše stání bude 

proveden piktogram O1 o velikosti min. 1,00 m nástřikem v barvě bílé. Ostatní parkovací 

stání budou vyznačeny vodorovným značením V 10b také nástřikem v barvě bílé. Dopravní 

značka bude lisovaná, ocelová s povrchovou úpravou pozinkováním - reflexní, jejíž 

retroreflexní materiál musí splňovat vlastnosti minimálně třídy 1, tloušťka 2 mm, celoplošná 

fólie 1. Značka je upevněna na sloupek pomocí objímek a příchytek. Sloupek bude ocelový s 

povrchovou úpravou a bude připevněn do betonového základu. 

  

 Realizace připojení na stávající štěrkovou cestu a následně i na komunikaci II/446 

vyvolá dočasné omezení dopravy na těchto komunikací formou zúžení stávajícího jízdního 

profilu. Pro dočasné dopravní značení bude využito „Schémat“, které jsou součástí TP 66 – II. 

  
 
2.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

 Návrh řešení vegetačních ploch 

 Při návrhu bylo přihlédnuto k orientaci pozemku vzhledem ke světovým stranám, 

oslunění a zastínění některých částí zelených ploch objektem. 

 

Hlavní faktory zohledněné při tvorbě projektu: 

 • Užití původních druhů dřevin jak v prostoru „veřejném“ – tj. před hranicí oplocení, 

 tak v prostoru zahrady MŠ. 

 

 • Zahrada je koncipována jako „jedlá“, jsou užité nejedovaté druhy dřevin, převážně s 

 jedlými plody, výběr. 
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 • Optimalizace nákladů na následnou údržbu zelených ploch volbou přírodě blízkého 

 koncepčního pojetí návrhu zeleně 

¨ 

 • Důraz na funkci zeleně izolační, krajinorvornou i výchovnou (živý plot, luční plochy, 

 solitérní výsadba starých ovocných odrůd, bylinkový záhon, sběr plodů) 

 

Zelené plochy celkem:      1 498 m2 

Z toho plocha vymezená pro osazení herních prvků:  163,72 m2 

 

2.5.1.  Koncepční řešení celku 

 

 Hlavním záměrem při řešení zeleně v areálu MŠ byla snaha navrhnout jinou formu 

ozelenění než je dnes běžným zvykem. Na pozemcích novostaveb rodinných domů lze 

zpravidla vidět sadovnické úpravy se sortimentem nepůvodních dřevin, s převažujícím 

podílem jehličnanů, minimálním podílem bylinného patra, nakrátko střiženým sterilním 

trávníkem chemicky ošetřovaným proti výskytu plevelů. Malá plocha pozemků a velká 

zastavěnost nedovoluje výsadbu dřevin většího vzrůstu, ovocné stromy se téměř nevysazují s 

výjimkou zakrslých kultivarů, mnohdy pouze okrasného charakteru. Klasické venkovské 

zahrady mizí i z intravilánů venkovských sídel – vesnice se „přizpůsobuje“ městu. Snahou 

tohoto projektu je alespoň na omezené ploše vytvořit „ostrůvky“ přírodě blízké, druhově 

pestré a ukázat i jinou možnost způsobu výsadby zeleně. Důležitým faktorem návrhu bylo i 

hledisko optimalizace následné péče a finanční náročnosti, kdy se tento způsob výsadby jeví 

daleko efektivnější než intenzívně udržované parkové plochy. 

 

2.5.2. Řešení jednotlivých zelených ploch 

 

Předzahrádka 

 Jedná se o dvě plochy zeleně okolo přístupové cesty k brance MŠ před oplocením. 

Tyto plochy se nacházejí severně od objektu MŠ a při příjezdové komunikaci k MŠ. Budou 

tedy částečně přistíněny a zatíženy blízkostí provozu automobilů. Na ploše mezi parkovištěm 

a cestou je navržena výsadba solitérního ovocného stromu jabloně domácí (Malus domestica) 

ve formě polokmenu (čtvrtkmenu), odrůda Panenské české nebo Malinové holovouské. Jsou 
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to staré české odrůdy jabloní, odolné a bohatě plodící, které postupně z naší krajiny mizí. Jako 

podsadby je možné užít směs pokryvných trvalek do polostínu např. podle výčtu T1 anebo 

plochu zatravnit. V prostoru mezi cestou a zásobovací komunikací je počítáno s plošnou 

výsadbou půdopokryvných růží. Pro výběr jednotlivých kultivarů je možné užít informace z 

tabulkové části. Další zelenou plochou je pás mezi oplocením a severní (částečně východní) 

fasádou MŠ, který bude zastíněn jak objektem, tak podezdívkou oplocení. Zde je v návrhu 

uvažováno s výsadbou pokryvných stínomilných trvalek a s osazením podezdívky oplocení 

břečťanem popínavým (Hedera helix), na méně zastíněných místech přísavníkem trojhrotým 

(Parthenocisus tricuspidata. U vstupu do MŠ jsou navrženy skupinky keřů hortenzie 

stromečkovité (Hydrangea arborescens ‚Annabelle‘). 

 

 

Živý plot - tvarovaný 

 Tento plot odděluje zázemí hospodářské části MŠ od okolního pozemku pro výstavbu 

RD. Je tedy žádoucí, aby plnil dokonale izolační a zároveň estetickou funkci a zároveň se 

příliš nerozrůstal do šířky, resp. snášel bez problémů výchovný řez. Proto je navržen z habru 

obecného (Carpinus betulus). Při jižní hranici oplocení bude založen ve dvojsponu o 

vzdálenosti výsadeb 30 - 40 cm, od plotu min. 60 cm. Výška živého plotu bude dosahovat 

přibližně 2 m a každoročně bude seřezávána na konečnou výšku (termín: předjaří – konec 

února dle počasí). Výchovný řez dřeviny se započne následující rok po výsadbě až do doby 

nárůstu dřeviny do požadované výšky. Konečná šířka habrového plotu ve dvojsponu bude cca 

100 cm. Dostatečné množství vláhy a živin jsou důležitými faktory pro správný růst a vývoj 

tvarovaného živého plotu. Proto je nutná pravidelná závlaha a každoroční přihnojování. 

 

Živý plot – přírodní (netvarovaný) 

 Jedná se o skupiny keřů nižšího vzrůstu (do 1,5 – 2 m), které budou vysazeny při 

jižním a západním oplocení MŠ. Tento živý plot je navržen jako přírodní, netvarovaný, keře 

budou prořezávány pouze v případě příliš bujného vzrůstu, výchovného řezu nebo 

v budoucnu zmlazování. Sortiment bude navzájem prostřídán, aby výsadba působila 

přirozeným dojmem. Do skupin budou užity druhy jako jsou aronie, dřišťál obecný, svída 

krvavá, kdoulovec japonský, růže dužnoplodá .Keře budou sázeny ve dvou řadách, ve 

vzdálenosti 0,75 a 1,5 m od oplocení, ve sponu 0,75 x 0,75 m, střídavě. 
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 Pozemek MŠ bude rozdělen na část pro pohyb a hry dětí a ostatní prostor 

předzahrádky a zásobování. Oddělení těchto částí je provedeno nízkým dřevěným plůtkem s 

brankami. Živý plot přírodní je navržen v „dětské“ části (sběr plodů, hry v divočině, 

poznávání různých druhů rostlin, pozorování přírody, hmyzu, ptáků…) a je doplněn o 

skupinky nebo solitéry vyšších keřů a stromů. 

 

Ovocné stromy a vyšší keře 

 Kostru výsadby tvoří kromě jabloně v předzahrádce dvě odrůdy třešně (Karešova a 

Napoleonova (Primus sirotina), alternativní náhradou za každou z nich je třešeň Kaštánka), 

jejich vlastnosti jsou podrobně uvedeny v Poznámce 1, přílohy č. 1. Sortiment ovocných 

stromů doplňují dva jedinci jeřábu ptačího sladkoplodého (Sorbus aucuparia edulis), jejichž 

plody jsou poživatelné a budou sloužit zejména jako „ptačí“ stromy. Z vyšších keřů 

(stromokeřů) jsou zastoupeny tyto druhy: dřín obecný, líska obecná, hloh obecný, rakytník 

řešetlákovitý. 

 

Drobné ovocné keře 

 Jsou navrženy ve skupince (11) při dělícím plůtku u hospodářského křídla, aby byla 

zaručeno dostatečné oslunění prostoru a snadný přístup pro děti při hrách. U tohoto 

sortimentu je nutno provádět řez odplozených výhonů i obohacování zeminy přírodními 

hnojivy (nejlépe kompostem). 

 

Bylinkový a trvalkový záhon 

 Je navržen podél chodníčku u západní a jižní objektu a bude budován pouze v případě, 

že bude zaručena následná péče o výsadbu. Byliny ze sortimentu, jsou vytrvalé a 

mrazuvzdorné. 

 

Popínavé dřeviny 

 Jejich výsadba je navržena podél severního, východního a západního oplocení a to na 

betonové podezdívce zděného plotu, plné zdi oplocení a na pletivu. V severozápadní oblasti 

pozemku je nutno respektovat průběh technické infrastruktury (přípojky vodovodu, plynu, 

elektro). 
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Výběr sortimentu pro výsadbu byl prováděn s ohledem na tato kritéria: 

 

• Užití původních druhů stromů a keřů v co největší míře (vyjma aronie a kdoulovce 

japonského – rozšiřují sortiment jedlých keřů) 

 

• Užití druhů s jedlými plody (vyjma svídy krvavé – plody nejedlé, ale nejedovaté, zajímavá 

barevnost keře) 

 

• Nenáročnost na údržbu a náklady po zapěstování (keře a stromy budou ponechány po 

zapěstování přírodnímu růstu, výchovný a zmlazující řez pouze u drobných ovocných keřů, 

pěstování bez chemie, bez umělých hnojiv, listí zůstává pod keři a tvoří mulč, sekání trávy 1x 

– max. 3x ročně). 

• Předpoklad dobrého opylení (výběrem odrůd, způsobem výsadby, vícečetným zastoupením 

jednotlivých druhů, rozmanitostí odrůd). 

 

 K zatravnění plochy pro pobyt a hry je užito osivo mezofytní květnaté louky, v němž 

jsou zastoupena společenstva trav, lučních květin a bylin ve velké druhové rozmanitosti. V 

místech herních prvků a předpokládaného pohybu dětí budou plochy pravidelně koseny. Pro 

plný vývoj rostlin bude ponechána část u bočního vstupu do školky za plůtkem a v 

hospodářské části. (kosení 2 – 3x ročně) Pro volbu vhodné směsi a následný dobrý vývoj 

travnatých ploch doporučujeme provést půdní rozbor. 

 

2.5.3. Technologie založení a následná péče 

 

Stanovištní podmínky 

 Řešená lokalita je tvořena kvalitní zeminou, která je předpokladem dobrého založení 

výsadeb. Klimaticky je oblast, do níž řešená lokalita náleží, mírně teplá, mírně suchá až 

suchá. K tomuto hledisku bylo přihlédnuto i při výběru druhové skladby dřevin. Pro dobrý 

předpoklad růstu je důležité dodržovat technologii výsadby dřevin a travnatých ploch, dbát na 

patřičnou velikost výsadbových jam u odrostlých jedinců, eventuální výměnu půdy a 

následnou údržbu nově založené vegetace po dobu 3 až 5 let. 
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 Jednotlivé plochy budou před výsadbou geodeticky zaměřeny a vytýčeny v terénu. 

Pokud nebudou plochy před výsadbou předány ve formě černého úhoru, je nutno před 

započetím výsadby provést důsledné odplevelení (mechanické). Výsadby jsou prováděny do 

černého úhoru, který bude i po výsadbě udržován v bezplevelném stavu. 

 

Výsadba stromů – vzrostlé stromy (kosterní) 

 K výsadbě budou použity pouze kvalitní jedinci, odrostlé školkařské výpěstky 1. 

jakosti se zapěstovanou korunou, se zemním balem a průběžným kmenem. U oplocení budou 

sázeny do řad a skupinek střídavě. Optimální velikost výsadbové jámy je u vzrostlého stromu 

1m3 (popř. 0,7m3). Bude – li nutné, provede se úplná nebo částečná výměna půdy v jámě, ke 

kořenovému balu bude aplikováno pomalu rozpustné tabletové hnojivo 4-6 ks. Ukotvení 

vzrostlých dřevin a vyvázání dřevin bude provedeno třemi dřevěnými kůly s kokosovým nebo 

bavlněným úvazkem. Kmen bude chráněn rákosovou rohoží nebo jutou a PVC chráničkou 

proti okusu. Každá rostlina bude mít upravenou kořenovou mísu pro snadnou zálivku, krytou 

textilní plachtou (rozpad do 3 let) a namísto granulového herbicidu proti prorůstání plevelů 

bude okolí rostliny důsledně zamulčováno organickým materiálem (výška mulče min. 100 - 

150mm). Podle klimatických podmínek během výsadby a po výsadbě min. po dvě vegetační 

období bude prováděna vydatná zálivka. 

 

 Výsadba lesních sazenic (živý plot habrový) - dřeviny budou vysazovány ve formě 2-3 

letých sazenic v předepsaném sponu. 

 

 Výsadba keřů v přírodním živém plotu - keře budou vysazovány ve dvou řadách, ve 

sponu 0,75 x 0,75 m navzájem druhově prostřídaných. Pro výsadbu se užijí sazenice v 

kontejnerech nebo v balech, velikost 30, 40 až 60cm. Každá rostlina bude přihnojena 2 – 4 

ks tablet pomalu rozpustného hnojiva. Velikost jamek je 0,12 – O,15 m3, po výsadbě bude 

provedeno důkladné mulčování. 

 

Trávní porosty 

 Mezofytní květnaté louky budou založeny tak, že pokryjí veškeré plochy s výjimkou 

zamulčovaných ploch výsadby keřového a stromového patra. Před založením bude provedeno 

celoplošné mechanické (eventuálně chemické) odstranění stávajícího ruderalizovaného 

porostu (pokud nebude zakládáno na černý úhor) a terén bude plošně upraven rotavátorem, 

frézováním a hrabáním (bránováním – větší plochy). Příslušná trávní směs bude vyseta v 
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množství 2 – 3g/m2 při ručním setí, při strojovém setí postačí 1g/m2. Hloubka výsevu je 0,5 – 

1cm, poté bude osivo jemně zapracováno lehkým uválcováním. Optimální doba setí pozdní 

podzim, jaro, kdy se předpokládá dostatek vláhy. Jarní výsevy jsou vhodnější v oblastech 

vlhčích a na těžší půdě (duben - červen). Podzimní výsevy v sušších oblastech, na lehčích 

půdách. Hnojení dusíkatými hnojivy se neprovádí, neboť by byly potlačeny květnaté druhy. Je 

žádoucí, aby přírodní podmínky stanoviště formovaly společenství rostlin odpovídající 

danému stanovišti a v budoucnu tak byla zaručena stabilita porostu. Použití herbicidů v 

druhově pestrém porostu je vyloučené, neboť vždy vyhubí určitou skupinu rostlin. Vývoj 

nově založené květnaté louky probíhá ve fázích po dobu několika let. 

 

1. sečení při výšce cca 20cm na strniště cca 5–10 cm, před vysemeněním plevelů. Plevel tvoří 

rostliny s rychlým vývojem, zpravidla jednoleté, předcházejí louky a pomáhají je 

zapěstovat (tvoří vlhčí prostředí pro klíčící luční semena). Po posečení plevelů sílí a rostou 

luční rostliny. Plevelný porost je nutno sekat dle potřeby. Louka vykvétá druhým rokem po 

výsevu, sečení 2 – 3x ročně pro zahuštění porostu 3–5cm nad povrchem půdy, prvně v době 

květu kopretin pro zesílení druhů s pomalejším vývojem, druhé sečení na přelomu července a 

srpna, třetí koncem září. Trávu z posečených ploch je nutno důsledně odstraňovat.  

 

 Výsadba bude probíhat podle podrobného výsadbového plánu (vytyčovací schéma) a 

za dozoru odborného pracovníka. Další upřesnění a specifikace druhové skladby je možná po 

provedení půdního rozboru a vyhodnocení podmínek jednotlivých stanovišť. 

 

Dokončovací a pěstební péče 

 Pro zdárný růst založených zelených ploch je nezbytná minimálně 3 letá (lépe 5 letá) 

dokončovací a pěstební péče. Jedná se zejména o provádění výchovného a opravného řezu 

vysazených rostlin, výměnu uhynulých jedinců, kontrolu a opravy kotvení stromů, případné 

hnojení (ne lučních stanovišt), udržování kořenové mísy v bezplevelném stavu (mechanickým 

odstraňováním plevelů a důsledným doplňováním mulče – u přírodě blízkých výsadeb funkci 

mulče plní spadané listí, seno, sláma, pokosená tráva ve slabé vrstvě). V případě nutnosti se 

provádí zálivka, avšak u důsledně zamulčovaných ploch tomu bývá pouze v počátku po 

výsadbě. Při pravidelném sekání travnatých ploch a mulčování nedochází k nadměrnému 

plevelných náletových dřevin a ruderálních invazních bylin. Pokud se vyskytnou, budou 

odstraněny. Údržbu by vždy měla provádět odborná firma se zkušenostmi s péčí o výsadbu 

přírodě blízkou. 
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Veškeré zahradnické práce budou prováděny podle platných norem: 

 

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 

ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko biologické způsoby 

   

2.6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 

  

 Stavební práce nebudou mít přímý negativní vliv na úroveň životního prostředí. Bude 

však nutné dbát ve zvýšené míře na udržování pořádku v místě stavebních prací a na 

dodržování normové hlukové hodnoty. 

 

 Odpad vzniklý stavební činností bude nepřetržitě odvážen na nejbližší skládku 

odpadů. Z pohledu ochrany ŽP bude požadováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech, upřednostnit opětovné použití odpadů, které v rámci stavební činnosti vzniknou 

(např. stavební suť - inertní odpad, dřevo, barevné kovy) nebo zajistit nezávadnou likvidaci 

(zbytky izolačních hmot, prázdné obaly od barev, čistící bavlna aj.). Doklady o využití 

odpadů, popřípadě nezávadné likvidaci, budou předloženy ke kolaudačnímu souhlasu a 

potvrzeny oprávněným příjemcem. 

 

 V průběhu stavby je nutno dbát, aby nedocházelo ke zhoršování životního prostředí 

vlivem zvýšené prašnosti a hlučnosti, k poškození okolního terénu např. těžkou technikou při 

zemních pracích apod. Staveniště bude oploceno, náležitě označeno a zajištěno proti vstupu 

cizích osob. Stavbou nedojde k narušení spodní vody. 

 

2.7. Ochrana obyvatelstva 

 

 Stavba náleží dle vyhlášky 380/2002 §22 odst. c) do kategorie staveb dotčených 

požadavky civilní ochrany – a to z hlediska její využitelnosti jako improvizovaného úkrytu 

v případě vyhlášení krizového stavu. Pro účely improvizovaného úkrytu bude sloužit prostor 
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v úrovni 1.NP objektu MŠ – B1.03 a B1.02, který bude dále technicky zabezpečen v souladu s 

pokyny: Budování improvizovaných úkrytů – autor pplk. Ing. Jaroslav Heger. 

  

 Stavba bude v případě nutnosti sloužit jako nouzové ubytování obyvatelstva 

postiženého přírodními katastrofami (povodně, záplavy). 

 
 
 

2.8.Zásady organizace výstavby 

 

a) Rozsah a úpravy staveniště: 

 Stavba bude realizována výhradně na pozemku investora. A to na pozemku p. č. 

1268/44. Staveništěm se rozumí prostor potřebný k realizaci stavby, tedy prostor označené 

části, která bude po dokončení sloužit uvedeným potřebám. 

 

b) Významné sítě technické infrastruktury: 

 Na pozemku se nenacházejí sítě technické infrastruktury. Není nutné provádět 

přeložky či ochranu sítí. 

 

Sítě v okolí staveniště je nutno ochránit takto: 

 Před zahájením výstavby je nutné zabezpečit vytýčení všech stávajících inženýrských 

sítí jejich správci, případně prověřit jejich polohu pomocí sond. Trasy sítí je nutné během 

výstavby chránit na základě dohody s jejich správci. S průběhem tras sítí musí být seznámeni 

všichni dodavatelé na staveništi. Veškeré inženýrské sítě nově pokládané a stávající musí být 

v místě vozovek a vjezdů na staveniště ochráněny a musí být položeny před pokládkou 

konstrukčních vrstev. 

 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektro: 

 Staveniště bude napojeno na zdroj vody z nové přípojky (veřejný vodovod), 

alternativně z mobilního zdroje (cisterna), elektro bude napojeno v energopilíři na hranici 

pozemku. 
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d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

 Prostor staveniště bude oplocen, řádně označen a zajištěn proti vstupu neoprávněných 

osob. Osoby na staveništi budou užívat ochranné pomůcky a budou řádně proškoleny 

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace je na staveništi zakázán. 

 

e) Uspřádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 Podrobnosti z hlediska uspořádání a řešení staveniště, provozu na staveništi, 

zásobování, harmonogramu výstavby, podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 

a ochrany zdraví a dalších, řeší dodavatelská firma v podrobném plánu organizace výstavby 

(POV). 

 

f) Řešení zařízení staveniště 

viz. e). 

 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

nevyskytují se 

 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby 

viz. e) 

 

i) Podmínky pro ochranu ŽP při výstavbě 

 viz. Ochrana ŽP při stavební činnosti 

 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 viz harmonogram výstavby realizační firmy 
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3. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení. 

3.1.  Architektonické a stavebně technické řešení 

3.1.1. Technická zpráva 
 

Podklady 

- schválená projektová dokumentace - stupeň DSP 

- související projekty profesních specialistů 

- podklady statika – stavebně konstrukční část 

- související legislativa 

 

Architektonické řešení 

 

 Projekt prováděcí dokumentace respektuje a zachovává architektonické řešení objektu 

z dokumentace předešlého stupně, které bylo navrženo v souladu s požadavky a regulativy 

  

 

Příprava staveniště 

 

 Na staveništi bude sejmuta humózní půda v mocnosti do 0,10 – 0,15 m, která bude 

využita na zpětné úpravy zelených ploch. Přebytek ornice bude deponován na určeném místě 

pro následné využití. Po provedení základových rýh na úroveň základové spáry (následně 

pláně) bude přizván geotechnik, který potvrdí podmínky založení objektu nebo navrhne 

sanační opatření. Dříve nesmějí být zahájeny práce na provádění základů. 

 

 Trvalé skládky na přebytečný výkopek a sutě stejně jako nakládání s nebezpečným 

odpadem jsou záležitosti dodavatele stavby, který toto zajistí v souladu s platnými zákony 

zejména vyhláškou č. 371/2001 Sb. 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Základy 

 

 Návrh základů je v podrobnosti řešen v části 3.2. Stavebně konstrukční část (statika) 

 

 Objekt je založen na systému podélných a příčných základových pasů. Základové 

pasy budou z betonu C 16/20-XC2 s výztuží z oceli 10 505.0.(ØR) Výška základového pasu 

bude v celém obvodu jednotná: 1 110 mm, založení v nezámrzné hloubce. Základy 

dvoustupňové, pata: monolitický pás o výšce 350mm a horní část o výšce 750mm bude 

vybetonována do tvarovek ztraceného bednění o šířce 500mm. Obě části jsou propojeny 

výztuží. Vnitřní pasy jsou monolitické v celé výši. Šířka pasů je 600, 750 a 900 mm. 

 

 Základová deska tloušťky 150 mm z betonu C 16/20-XC2 se sítěmi KARI. Základové 

pasy budou izolovány ze své vnější strany základovým polystyrénem (perimetr) tl. 100 – XPS 

– viz výkres č. 15: DETAIL – OBVODOVÁ STĚNA U ZÁKLADU. Základy budou 

dilatovány. Podrobnosti řešení prostupů ZTI je v detailu rozpracovány v grafické příloze. 

 

 

Svislé nosné konstrukce 

 

 Návrh svislých konstrukcí je v podrobnosti řešen v části 3.2. Stavebně konstrukční 

část. 

Obvodové i střední nosné zdivo 

 

  Bude provedeno ze zdiva POROTHERM o skladebné šíře 400, 300 a 240 mm (vnitřní 

nosné zdivo v dětském pavilonu) na tenké spáry, pevnosti v tlaku P15. Vnější obvodové zdivo 

bude zatepleno EPS 70 F tl.150 mm, který bude kotven ke zdivu hmoždinkami (pouze s 

doplňkovým lepením) např. PN8 nebo jiným typem s minimální únosností při protažení 

polystyrenem v ploše i ve spáře 0,30 kN/ks a únosností v tahu (kotvení do zdiva) min. 0,60 

kN/ks. Minimální počet hmoždinek je 6 ks/m2 tj. rozmístění 400x400 mm. Počet a typ 

hmoždinek je navržen pro zatížení fasády sáním větru dle ČSN EN 1991-1-4 [15]. 

 

Dostatečná vnější vrstva zateplení dodává konstrukci tepelně izolační vlastnosti, 

přičemž vlastní zdivo zajišťuje tepelnou akumulaci, která je rozhodující pro mikroklima v 

místnostech a příjemný pocit tepla. 
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Vodorovné nosné konstrukce 

 

 Návrh vodorovných konstrukcí je v podrobnosti řešen v části 3.2. Stavebně 

konstrukční část. Nosnou stropní konstrukci nad 1.NP a 2NP objektu tvoří strop z 

keramických tvarovek 23/62,5 případně 23/50 o celkové tloušťce 290mm s následnou 

betonovou zálivkou z betonu min. C25/30. 

 Podhled  SDK tl. 15mm. V místě hygienického zázemí bude užito SDK s nenasákavou 

úpravou. 

 Nosné zdivo je ukončeno pod stropem 1 a 2 .NP na úrovni +3,300 a 6,990 žb. věncem 

o rozměrech 200 x 220 mm z betonu C25/30 s výztuží 4ØR12 + třmeny ØR8/300mm.  

 

 Nad otvory ve zdivu budou běžně použity překlady Porotherm KP 7 na šířku zdi 400 

Nad otvory o větším rozpětí nebo kde únosnost překladu není dostačující (střední nosné zdi v 

1.NP), jsou navrženy překlady z ocelových válcovaných profilů. Jednotlivé podrobnosti jsou 

obsaženy v části 3.2. Stavebně konstrukční část. Uložení nosníků na nosném zdivu: min. 200 

mm. [23] 

 

Schodiště 

 

 Návrh schodiště je v podrobnosti řešen v části 3.2. Stavebně konstrukční část. V 

objektu se nacházejí dvě schodiště – v centrální části a v západní části. Budou provedena jako 

dvouramenná monolitická desková. Nosnou konstrukci schodiště tvoří ŽB deska tl. 150mm, 

beton C25/30 s výztuží KARI sítěmi, která je částečně vetknutá do desky mezipodesty a 

stropní desky 1.NP. Desky ramen je třeba betonovat společně s hrubými stupni, aby nedošlo 

k větším geometrickým odchylkám schodiště. Obě schodiště budou opatřena zábradlím, které 

je vyrobeno z ocelové konstrukce – nosné sloupky s tyčovou výplní. Zábradlí je min. výšky 1 

000mm. Úchopové madlo je osazeno ve dvojí výšce 1 000 a 600 mm. Na stěnách bude madlo 

osazeno na kovové úchyty kotvené do zdí podél schodiště. Zábradlí bude opatřeno nátěrem v 

odstínu světle šedé (jako vnitřní dveře). 
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Střecha 

 

 Návrh variant střech je v podrobnosti řešen v části technologických postupů plochých 

střech. Navržená střecha je jednoplášťová se spádem 2% (nepochozí). Spádování pomocí 

spádových klínu z EPS 100 S Stabil  

 

 Skladba střechy varianta č. 1.: 

- DEKPRIMER 

- GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

- Rovné desky EPS 100 S Stabil 

- Spádové klíny EPS 100 S Stabil  

- FILTZEK 300 

- Hydroizolační fólie DEKPLAN 76 

 

Skladba střechy varianta č. 2.: 

- Vyrovnávací (spádový) cementový potěr 

- Asfaltový penetrační nátěr 

- Lepidlo PC 500 

- Tep. izolace FOAMGLAS READY BLOCK 

- Asfaltový modifikovaný hydroizolační pás GLASTEK 30 STICKER 

- Hlavní asf. modifikovaný hydroizolační pás ELASTEK 40 FIRESTOP 

 

Nenosné konstrukce – příčky 

 

 Příčky budou v 1. NP i ve 2. NP provedeny z příčkovek pórobetonového zdiva na 

tenkou spáru, tl. 100 a 150 mm. 

 

Izolace 

 

Hydroizolace - jako ochrana proti pronikání vlhkosti z podloží je užito následující souvrství 

(zároveň protiradonové opatření): 

- Penetrační nátěr na podkladním betonu 

- Modifikovaný pás se skl. Vrstvou 

- Izolační pás s AL fólií 
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- Lepenka A 400H (jako mechanická ochrana) 

 

Tepelná izolace - v podlaze 1. NP jsou uloženy desky podlahového polystyrénu v tl. 180mm 

(např. EPS 100Z). 

 

Izolace stěn – fasádní polystyrén 150 mm (např. EPS 100F ) 

Izolace střechy EPS S Stabil, nebo FOAMGLAS READY BLOCK. 

Veškeré izolace je třeba provést s ohledem na konstrukci objektu navrženou v 

nízkoenergetickém standardu. Je nutno dodržovat technologii provádění izolací doporučenou 

výrobcem jednotlivých izolačních materiálů a zajistit vzduchotěsnou obálku budovy. 

 
Podlaha 

 

 Jednotlivé skladby podlah jsou patrné ve výkresové dokumentaci – řezy objektem a 

půdorysy. Podrobnosti na výkrese č. 07 a 08 řezy. Keramické podlahy budou podél stěn 

provedeny s nízkým soklem 50 -70 mm. 

 

Omítky 

 

 Jako vnější omítka bude použit fasádní zateplovací systém. Při jeho realizaci je nutno 

bezpodmínečně dodržet technologický postup doporučený dodavatelem. Tepelná izolace 

fasády objektu EPS v tl. 150 mm bude ke zdivu kotvena hmoždinkami (s doplňkovým 

lepením). Uvnitř objektu budou použity vnitřní omítky vápenosádrové, před realizací 

doporučujeme užít penetraci jako kontaktní můstek. 

 

 

Obklady 

 

 Stěny u hygienického zázemí budou obloženy keramickými obkladovými dlaždicemi 

do výše zárubní (2m). Keramické obklady budou provedeny v prostoru přípravy jídel – 

kuchyni a zázemí kuchyně. 
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Výplně otvorů 

 

 Výplně otvorů – okna a vnější dveře – budou dřevěné, dřevina smrk fixní, výplň: 

trojsklo se součinitelem Ucelého okna <= 0,8 W/m2.K. Umístění je patrné na výkresech 

půdorysů a počet je uveden v tabulkách výplní otvorů č. v. 11 a 12 VÝPIS VÝROBKŮ – 

OKNA A DVEŘE. 

 

 Vnitřní dveře budou typové, v provedení CPL, barva světle šedá. Budou dodány s 

obložkovými zárubněmi téhož odstínu. Dveře z herny do šaten a umýváren budou částečně 

proskleny a sklo bude z obou stran opatřeno bezpečnostní fólií. 

 

U vstupních dveří i u dveří místností, kam bude mít přístup ZP na vozíku, musí být ve 

výšce 800 – 900mm osazeno vodorovné madlo přes celou šíři křídla a to na opačné straně než 

jsou závěsy. Prosklené dveře od výšky 400mm musí být ve výšce 1 100 až 1 600mm opatřeny 

výraznou páskou šíře min. 50 mm, či řadou značek 50 x 50mm s mezerou max. 150mm. 

 

Komín 

 

 Změna způsobu vytápění vyvolává nutnost stavby komínového tělesa. Bude umístěno 

v technické místnosti a bude probíhat od úrovně 1.NP nad střechu objektu. Pro konstrukci 

komína budou užity tvarovky komínového systému, průměr otvoru odtahu spalin 200mm. 

Zaústění technologie do průduchu je navrženo v příloze vytápění, která není součástí projektu. 

Veškeré podrobnosti technického řešení včetně součinnosti při montáži zaručuje výrobce při 

dodávce systému. 

 

Zásady dle PBŘ: 

 

- komín musí být proveden a označen dle ČSN 73 42 01 [16] a platných předpisů 

- musí být dodrženy předepsané bezpečné vzdálenosti k hořlavým konstrukcím 

- odkouření plynového kotle musí být provedeno dle platných předpisů TPG 

- ke kolaudaci doložit revizi plynu a revizi komínu 
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Závěr 

 

 Podrobnosti stavebně technického řešení jsou patrné z výkresové dokumentace. Je 

nutno respektovat zprávy jednotlivých specialistů ( PBŘ, statik). Objekt bude opatřen 

nouzovým osvětlením na chodbách, bude vybaven akustickým signálem pro vyhlášení 

poplachu a v objektu budou označeny směry úniku. V objektu budou rozmístěny hasící 

přístroje dle požární zprávy. Prostupy potrubí instalací budou utěsněny nehořlavými 

materiály, na hořlavá potrubí průřezu nad DN 100 osadit při průchodu požárními 

konstrukcemi protipožární manžety. [23]  

 

V případě jakékoli uvažované změny (konstrukcí, materiálu) ze strany dodavatele 

nebo investora je nutno informovat zpracovatele projektu. 
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3.1.1. Výkresová dokumentace 

 

01. SITUACE STAVBY  

02. ZÁKLADY  

03. PŮDORYS 1. NP 

04. PŮDORYS 2. NP 

05. PŮDORYS STŘECHY – varianta zastřešení č. 1 

06. PŮDORYS STŘECHY- varianta zastřešení č. 2 

07. ŘEZY A-A, B-B – varianta zastřešení č. 1 

08 ŘEZY A-A, B-B – varianta zastřešení č. 2 

09  STROPY NAP 1NP 

10.  STROPY NAD 2 NP 

11. VÝPIS VÝROBKŮ – OKNA  

12. VÝPIS VÝROBKŮ – DVEŘE 

13. POHLEDY – VARIANTA ZASTŘEŠENÍ č. 1 

14. POHLEDY – VARIANTA ZASTŘEŠENÍ č. 2 

15. DETAIL – OBVODOVÁ ZEĎ U ZÁKLADU 

16. DETAIL – ULOŽENÍ NOSNÍKU PODEL STĚNY 

17. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO ZASTŘEŠENÍ OBJEKTU 
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3.2. Stavebně konstrukční část 

 

3.2.1. Technická zpráva 

 

Úvod: 

 Obsahem stavebně konstrukční části dokumentace novostavby mateřské školy v 

Šumperku je návrh a posouzení základů, svislých a vodorovných nosných konstrukcí a 

střechy. Projekt byl zpracován v souladu se stavební částí projektu. 

 

Podklady 

 

- Novostavba mateřská škola Šumperk – stavební část 

Použité normy, literatura 

-  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení 

-  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení 

  

 Zatížení sněhem ČSN EN 1991-1-3 

-  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení 

 

 Zatížení větrem ČSN EN 1991-1-4 

-  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: 

 

 Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby ČSN EN 1992-1-1 

-  Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: 

 

 Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby ČSN EN 1993-1-1 

-  Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: 

 

 Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby ČSN EN 1995-1-1 

-  Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: 

 

 Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce ČSN EN 1996-1-1 
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- Základová půda pod plošnými základy ČSN 73 1001 

 

 Základové poměry 

 

 Inženýrsko - geologický průzkum staveništi nebyl proveden. Dle hydrogeologického 

posouzení lze předpokládat zakládání na terasových sedimentech. Terasové sedimenty jsou 

zastoupeny mocnou vrstvou štěrků s příměsí jemnozrnné zeminy, štěrkopísků a v nejvyšší 

partii až písků středně zrnných, místy s příměsí jemnozrnné zeminy. Vrstva náplavových hlín 

má také obsah štěrkových zrn. Celková mocnost terasy je 6 až 8 m. Předpokládaná tabulková 

výpočtová únosnost zeminy v základové spáře Rdt = 150 kPa. Podzemní voda základy 

neovlivní. Hladina ve studních v okolí se pohybuje cca 9 až 10 m pod úrovní stávajícího 

terénu. Na základě těchto informací bude posouzení základů provedeno dle zásad I. 

geotechnické kategorie. Při realizaci bude nutná kontrola skutečných základových poměrů. 

Při zjištění horších podmínek pro zakládání je nutná konzultace s projektantem a případná 

úprava základů. 

 

Konstrukční řešení objektu 

 

 Novostavba MŠ je navržena jako dvoupodlažní objekt s plochou střechou. 

Půdorysně má budova tvar rozevřeného písmene L. Po statické stránce se jedná o 

jednotraktový stěnový zděný systém s příčnými ztužujícími stěnami a tuhou stropní deskou. 

 

Pro výpočet konstrukce jsou uvažována následující charakteristická zatížení: 

-  užitné zatížení + příčky - učebny :  2,0 kN/m2 

-  užitné zatížení - chodby a schodiště :  3,0 kN/m2 

-  užitné zatížení - VZT :    0,5 kN/m2 

 

Klimatická zatížení 

- zatížení sněhem : II. sněhová oblast; charakteristická hodnota sk = 1,5 kN/m2 

- zatížení větrem : III. větrná oblast; výchozí základní rychlost větru vb,0 = 27,5 m/s 
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Základy 

 

 Základy novostavby MŠ jsou tvořeny systémem podélných a příčných základových 

pasů o výšce 1100 mm, založených do nezámrzné hloubky tj. cca 1,10 m pod úrovní 

upraveného terénu. Obvodové pasy jsou navrženy jako dvoustupňové. Patu tvoří monolitický 

pas o výšce 350 mm a horní část základu o výšce 750 mm bude vybetonována do tvarovek 

ztraceného bednění o šířce 500 mm. Obě části základu jsou propojeny výztuží. Vnitřní příčné 

pasy budou celé monolitické. Šířka pasů je navržena 600, 750 nebo 900 mm tak, aby napětí v 

základové spáře nepřekročilo 150 kPa (tj. předpokládaná min. tabulková výpočtová únosnost 

zeminy). Základové pasy jsou výztuží navzájem provázány, aby tvořily prostorově tuhou 

konstrukci. Základové pasy budou z betonu C16/20-XC2 s výztuží z oceli 10 505.0 (ФR). Na 

základové pasy bude vybetonována základová deska tl.150 mm z betonu C16/20-XC2 s 

výztuží KARI sítí. 

 

Svislé nosné konstrukce 

 

 Obvodové i střední nosné zdi objektu budou ze zdiva POROTHERM. Obvodové 

zdi mají tloušťku 400 mm a střední nosné stěny tl.300 mm. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

 

 Nosnou stropní konstrukci nad 1.NP a 2 NP objektu tvoří strop z keramických 

tvarovek 23/62,5 příp. 23,/50 PTH o celkové tloušťce 290 mm se zálivkou z betonu min. 

C25/30. Viz výkresy č.: 09 a 10 STROPY. 

 

Použití 

 

 POROTHERM strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými 

stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i 

vlhkém prostředí uzavřených objektů. Pokud bude strop použit v prostředí s relativní vlhkostí 

vzduchu 60 - 80 %, musí být na podhledu opatřen omítkou tloušťky minimálně 15 mm. 
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Montáž 

 

 Jako akustické opatření proti šíření hluku v budovách ve svislém směru doporučujeme 

použít těžký asfaltový pás, který se položí na nosné zdivo, a to pouze pod budoucí ztužující 

věnec (ne pod tepelnou izolaci věnce). Asfaltový pás se nepokládá nad překlady v místě nad 

otvorem. Toto opatření také zamezuje pevnému spojení stropní desky s poslední vrstvou cihel 

a tudíž omezuje riziko vzniku trhlin ve fasádě okolo ložné spáry mezi předposlední a poslední 

vrstvou cihel pod stropní deskou. Na těžký asfaltový pás položený na zdivo z broušených 

cihel se stropní nosníky ukládají přímo, v ostatních případech (bez asfaltového pásu, na zdivo 

z nebroušených cihel) se ukládají do 10 mm tlustého lože z cementové malty. Pokud nebude 

provedena patřičná konstrukční úprava, musí být skutečná délka uložení na každém konci 

nejméně 125 mm!!! Nosníky je nutno podepřít vodorovnými 

dřevěnými hranoly se sloupky již při ukládání na nosné zdi symetricky tak, aby vzdálenost 

mezi podporami nebo podporou a nosnou zdí byla maximálně 1,8 m. Provizorní podpory 

musí být zavětrovány, podloženy a podklínovány, osová vzdálenost sloupků ve směru podpor 

(hranolů) nesmí překročit 1,5 m. Zhotovují-li se stropy ve více podlažích, musí stát sloupky 

svisle nad sebou. Únosnost podpor (průřezy hranolů a sloupků) musí být stanovena ve 

statickém výpočtu. U stropů, jejichž štíhlostní poměr (poměr světlého rozpětí ls ku tloušťce H 

stropní konstrukce) je větší než 15, do poručuje se při montáži nastavit vzepětí nosníků rovné 

1/300 rozpětí. U nosníků se vzepětím je třeba dbát při betonáži na nutnost dodržení konstantní 

tloušťky betonu nad vložkami (horní povrch betonu kopíruje vzepětí). 

  

 Stropní vložky MIAKO PTH (jednotná délka vložek 250 mm pro osové vzdálenosti 

nosníků 625 a 500 mm) se kladou nasucho na osazené a podepřené nosníky v řadách 

rovnoběžných s nosnou zdí postupně od jednoho konce nosníků ke druhému. 

 

 Nosné zdivo je ukončeno pod stropem 1.NP tj. na úrovni +3,300 žb věncem o 

rozměrech 200x220 mm z betonu C25/30 s výztuží 4∅R12 + třmeny ∅R8/300 mm. Další 

věnec pro ukotvení pozednice o rozměrech 200x220 mm z betonu C25/30 

s výztuží 4∅R12 + třmeny ∅E6/300 mm ukončuje nosné zdivo na úrovni +6,960. 

 
 

Nad otvory ve zdivu budou běžně použity překlady Porotherm KP 7 na šířku zdi 400, 

300 a 240 mm. Nad otvory o větším rozpětí nebo kde únosnost typových překladů není 
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dostačující (střední nosné zdi v 1.NP) jsou navrženy překlady z ocelových válcovaných 

profilů. 

 

-  Střední nosná stěna 1.NP š.240 mm, šířka otvoru 1,50 m … HEB 100 

-  Střední nosná stěna 1.NP š.300 mm, šířka otvoru 1,20 m … HEB 120 

-  Střední nosná stěna 1.NP š.300 mm, šířka otvoru 3,85 m … HEB 240 nebo HEB      

260 

- Překlady kolem schodiště 1.NP … HEB 200 a HEB 140 

- Střední nosná stěna 2.NP š.300 mm, šířka otvoru 4,45 m … HEB 200 

- Střední nosná stěna 2.NP š.300 mm, šířka otvoru 2,60 m … HEB 120 

 

           Nosníky musí být uloženy na nosném zdivu min. 200 mm. 

 

 

Schodiště 

 

 Vnitřní dvouramenné schodiště bude monolitické deskové. Nosnou konstrukci 

schodiště tvoří železobetonová deska tloušťky 150 z betonu C25/30 s výztuží KARI sítěmi, 

která je částečně vetknutá do desky mezipodesty a stropní desky 1.NP. Schodišťová ramena 

jsou výztuží provázána s konstrukcí stropu podesty i mezipodesty. Desky ramen je třeba 

betonovat společně s hrubými stupni, aby nedocházelo k větším odchylkám geometrického 

uspořádání schodiště. 

 

 

Střecha 

 

  Návrh variant střech je v podrobnosti řešen v části technologických postupů plochých 

střech. Navržená střecha je jednoplášťová se spádem 2% (nepochozí). Spádování pomocí 

spádových klínu z EPS 100 S Stabil nebo z cementového potěru (spádový). 

. 
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Kotvení tepelné izolace fasády 

 

 Tepelná izolace fasády objektu – fasádní polystyren EPS tl. 150 mm bude ke zdivu 

kotvena hmoždinkami (pouze s doplňkovým lepením) např. PN8 nebo jiným typem s 

minimální únosností při protažení polystyrenem v ploše i ve spáře 0,30 kN/ks a únosností v 

tahu (kotvení do zdiva) min. 0,60 kN/ks. Minimální počet hmoždinek je 6 ks/m2 tj. rozmístění 

400x400 mm. Počet a typ hmoždinek je navržen pro zatížení fasády sáním větru dle ČSN EN 

1991-1-4 [15]. 

 

Závěr 

 Projekt byl zpracován v souladu se stavebním řešením objektu, platnými ČSN a 

hygienickými předpisy. Pokud se během přípravných prací resp. při provádění stavby 

vyskytnou okolnosti vyžadující změny projektu, které mohou mít dopad na statické řešení 

objektu, je nutné tyto změny projednat s projektantem a statikem. [23] 

 

3.2.2. Výkresová část 
 
09.  STROP NAD 1.NP 

10.  STROP NAD 2.NP 
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3.3. Technika prostředí staveb 

 

3.3.1.  Zařízení pro vytápění staveb 
 

Technická zpráva 

 

a) Zdrojem tepla pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev teplé vody je teplovodní kotel na 

zemní plyn. 

 

b) Klimatické podmínky v místě stavby a vnitřní výpočtové hodnoty: 

 

Z klimatického hlediska se objekt nachází na území charakterizovaném následujícími 

výpočtovými hodnotami: 

Venkovní výpočtová teplota      -15°C 

Krajina        Normální 

Nadmořská výška       315 m 

Počet topných dnů      229 dnů 

Prům9ěrná teplota v otopném období   +4,5°C 

Poloha objektu       Nechráněná 

Druh budovy       Osaměle stojící 

Denní provozní doba       12 hodin 

Počet provozních dnů v roce      300 dnů 

Průměrná vnitřní výpočtová teplota     19°C 

Převažující vnitřní výpočtová teplota    22°C 

 

 Provoz vytápěcího systému objektu bude plně automatický, trvalý v závislosti na 

venkovních teplotách řízený ekvitermě. V případě přerušení provozu na delší (několikadenní) 

dobu, bude systém převeden na úspornou teplotu 15°C ve všech termostatem řízených 

prostorách. 

 

 Provoz vzduchotechniky bude přerušovaný, vždy jen po dobu provozu s obsazením 

dětmi a provozu kuchyně a to nezávisle. 
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 Ohřev teplé vody bude přerušovaný shodně jako provoz vzduchotechniky s tím, že v 

nastavených časových intervalech bude teplota vody zvýšena na 75°C (prevence výskytu 

legionely) a to pouze mimo dobu obsazení dětmi. 

 

c) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí – systémová hranice zóny. 

 

 

 

 

 

d) Tepelné ztráty místností a objektu 

1.NP 

Místnost Účel Ti [°C] Sp [ m
2] Qim [ W] Qzm [ W] Qcm [ W] 

A1.01 Zádveří 15 8,16 186 -130 56 

A1.02  Hala 16 26,48 423 -311 112 

A1.03 Schodiště 1 16 11 164 -147 17 

A1.04 WC invalidé 24 8,15 141 193 334 

B1.01 Šatna 20 19 340 48 388 

B1.02 Herna 22 77,15 1482 711 2193 

B1.03 Odpočinková místnost 22 45 853 1560 2413 

B1.04 Sklad 18 6.92 132 -104 28 

B1.05 WC děti 24 10,32 404 229 633 

B1.06 Umyvárna děti 24 9,38 187 132 319 

B1.07 Chodba 22 3,17 55 -22 33 

B1.08 Šatna učitelky 21 3.35 64 -10 54 

B1.09 WC učitelky 24 2,03 81 43 124 

B1.10 Schodiště 2 15 12,48 367 60 427 

C1.01 Jídelna 20 31,75 612 305 917 

C1.02 Kuchyně 15 16,96 358 -44 314 

C1.03 Manipulační prostor 17 5,28 85 -12 73 

C1.04 Suchý sklad 15 6,28 99 -83 16 

C1.05 Šatna a umývarna personál 20 4 70 147 217 

C1.06 WC personál 20 1,4 50 93 143 

C1.07 Úklad pro kuchyň 16 1,6 26 -12 14 

C1.08 Sklad obalů 15 1,14 18 -2 16 

C1.09 Sklad odpadů -13 1,14 1 1 2 

C1.10 Zádveří 15 4 46 -37 9 

C1.11 Technická místnost 15 12,28 123 120 243 

  CELKEM   328,42 6367 2728 9095 

OK U [w.m-2.K-1] UND [w.m-2.K-1]  A [m2] 

Svislé obvodové konstrukce 0.180 0.25 579,5 

Strop  0.476 0.40 351,5 

Podlaha na zemině 0.115 0.16 247,6 

Střecha 0.198 0.30 351,5 
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2.NP 

 

Místnost Účel 
Ti 

[°C] Sp [ m
2] Qim [ W] Qzm [ W] Qcm [ W] 

A2.01 Hala 20 33,08 628 147 775 

A2.02 Izolace, ošetřovna 20 8,88 169 76 245 

B2.01 Šatna 22 19 136 157 293 

B2.02 Herna 22 76,15 812 882 1694 

B2.03 Odpočinek 22 45 910 591 1501 

B2.04 Sklad 17 6,92 128 -107 21 

B2.05 WC děti 24 10,32 140 252 392 

B2.06 Umývárna děti 24 9,38 261 130 391 

B2.07 Chodba 24 3,17 58 79 137 

B2.08 Šatna a umývárna učitelky 21 3,35 64 -14 50 

B2.09 WC učitelky 24 2,03 81 40 121 

B2.10 Schodiště 2 15 23,4 367 60 427 

C2.01 Umývarna izolace 24 1,44 58 111 169 

C2.02 WC izolace 24 1,32 25 77 102 

C2.03 Chodba 18 7,5 130 -101 29 

C2.04 Kancelář 20 11,27 201 118 319 

C2.05 Denní místnost zaměstnanci 20 11,27 201 128 329 

C2.06 Úklid 16 3,45 55 -33 22 

C2.07 Umývárna zaměstnanci 20 2,64 68 78 146 

C2.08 - 0 0 0 0 0 

C2.09 WC zaměstnanci 24 2 26 92 118 

C2.10 Pracovna 20 31 554 237 791 

C2.11 Šatna pracovny 20 4,67 81 554 635 

C2.12 umývárna pracovny 24 5,3 115 218 333 

C2.13 WC pracovny 24 2,64 94 93 187 

  CELKEM   325,18 5362 3865 9227 

 

 

 

Objekt celkem 

Místnost Účel Ti [°C] Sp [ m
2] Qim [ W] Qzm [ W] Qcm [ W] 

Objekt     653,6 11729 6593 18322 

 

 Qim …... tepelné ztráty infiltrací 
Qzm …... tepelné ztráty prostupem 
Qcm…... tepelné ztráty celkem 

e) tepelné zisky objektu 
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Počet osob: 4x učitelka, 2x kuchařka, 50xdítě tepelný zisk 3698 W 

Trvalý tepelný zisk není uvažován 

 

f) přehled VZT zařízení  

VTZ č. Popis 
Vzduchový 
výkon           
(m3/h) Te (°C) Te (°C) 

Potřeba 
tepla 
(kW) Rek (%) 

Výkon 
ohřevu 
(kW) 

Průtok 
(l/s) 
70/50 

1. 
Větrání školních 
prostorů 3000 -15 25 41,03 80 8,2 0,12 

2. Větrání kuchyně 2000 -15 25 27,35 80 5,5 0,081 

  CELKEM     68,38   13,7 0,201 

 

g) ohřev TV  

 

Celková průměrná spotřeba vody  896 l/den 

Z toho ohřev z 10°C na 55°C  450 l/den 

QTV = 1.5*ρ*c*V*(t2-t1)/3600 = 1.5*1000*4,186*0,45*(55-10)/3600 = 35,320 kWh 

Při uvažované době ohřevu (průběžné dohřívání při poklesu na 50°C) 1 hod je potřebný 

výkon zdroje 30 kW. 

 

h) přehled roční potřeby tepla pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev TV 

 

  

Výkon 
Hodin 
/den 

Denní 
potřeba 
tepla 
(kWh) 

Dnů/rok 

Roční 
potřeba 
tepla 
(kWh) 

Tepelná ztráta objektu 18322 W 24 166 229 26664 

Nucené větrání 13700 W 12 62 300 13046 

Ohřev teplé vody (50%) z 
celkové potřeby   12 35 300 10500 

CELKEM     263   50201 
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i) výpočet zdroje tepla a spotřeby primární energie 

Výkon potřebný pro vytápění   18,322 kW 

Výkon potřebný pro vzduchotechniku  13,700 kW 

CELKOVÝ POTŘEBNÝ VÝKON  32,000 kW 

 

 Jako zdroj tepla bude použit kotel na zemní plyn teplovodní, jmenovitý výkon 12- 

45 kW, teplotní spád z důvodu ohřevu TV 80/60. Kotel bude umístěný v technické místnosti. 

Kotel je navržen k plnému krytí tepelné ztráty objektu. K jednotlivým odběrním místům bude 

voda vedena z rozdělovače pomocí oběhových čerpadel a třícestných směšovacích ventilů. 

 

 Výkon potřebný pro ohřev TV 30,000 kW bude pokryt výkonem kotle s tím, že po 

dobu ohřevu TV bude omezena dodávka tepla pro vytápění. Potřeba tepla pro ohřev TV z 50 

na 55°C bude 

 

QTV = 1.5*ρ*c*V*(t2-t1)/3600 = 1.5*1000*4,186*0,45*(55-50)/3600 = 3,9 kWh 

 

Doba ohřevu při 30 kW bude 3,9/30 = 0,13 hod = cca 8 minut. 

 

j) přípojka plynu 

 

  
Hodinová 
spotřeba 

Denní 
spotřeba 

Roční 
spotřeba 

Kotel teplovodní, 12 -45 
kW, Tv 50/30 Výhřevnost 
ZP 9.964 kWH/m3 

4,5 m3/h 27 m3/h 5039 m3/rok 

 

 Přívod plynu do objektu bude samostatnou větví vysazenou za plynoměrem. Tato 

větev bude vedena zahradou a parkovištěm k objektu. Tato část plynovodu bude z trub PE 40 

x 3,7. Potrubí bude uloženo cca 80 cm pod terénem na 10 cm pískovém loži. Na potrubí bude 

uložen signalizační vodič vyvedený jednak do kapličky plynoměru, na druhé straně pak do 

technické místnosti. Do výše 20 cm nad potrubí bude proveden zásyp pískem, dále pak 

prohozenou sypaninou s udusáním. Celý plynovod uložený v zemi musí být opatřen 

výstražnou folií. Plynovod bude veden min. 1 m od základů domu. Toto potrubí bude 

přivedeno 1,0 m před obvodové zdivo objektu, kde bude proveden přechod z trubek PE na 

ocelové 5/4“ izolované potrubí. Dále bude pokračovat ocelové potrubí k objektu kde vystoupá 
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v zářezu venkovní stěnou a chráničkou projde přes obvodovou stěnu do technické místnosti. 

Potrubí v zářezu stěny bude po tlakové zkoušce zaházeno cementovou maltou. Potrubí vedené 

v zemi bude izolováno. 

 

k) větrání kotelny 

 

Množství spalovacího vzduchu:  Vvs = Vp * 10 * 1,9 = 4,5 * 10 * 1.9 = 85,5 m³/h 

Množství větracího vzduchu:   Vvv = Om * 0,5 = 12,28 * 3,3 * 0,5 =20,2 m³/h 

 

 Množství spalovacího vzduchu je větší než množství větracího vzduchu, pro větrání 

tedy postačí spalovací vzduch. Přívod spalovacího vzduchu bude řešen neuzavíratelným 

větracím otvorem 0,1 m² v prostoru sání větracího vzduchu objektu. 

 

l) kouřovod a komín 

 

Stavební výška komínového průduchu  8,5 m 

Účinná výška komínového průduchu  7,0 m (kouřovod zaústěn ve výšce H=2,0 m 

Výkon kotle s atmosférickým hořákem  45,0 kW 

Teplota spalin za přerušovačem tahu  80-100°C 

Průměr komína byl stanoven z diagramu dle ČSN EN 13384-1 na průměr 180 mm. 

Stavebně bude použit komín s průměrem 200 mm. 

 

m) popis otopného systému 

 

Otopná soustava je dvoutrubková teplovodní o teplotním spádu 70/50°C. Vytápění je 

řešeno kombinací podlahového vytápění a otopných těles. Součástí topení je dále ohřev 

vzduchu ve dvou vzduchotechnických jednotkách a okruh ohřevu TV v zásobníkovém 

nepřímotopném ohřívači. 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Okruh 
Výkon 
(W) Průtok (m3/h) Tlaková ztráta (Pa) 

Topení 1.NP 9095 0,391 1100 

Topení 2.NP 9227 0,397 1250 

VZT č. 1 8200 0,435 1000 

VZT č. 2 5500 0,29 1100 

Ohřev TV 30000 1,29 1000 
 

 

 

 V technické místnosti se hlavní rozvod topné vody dělí na rozvod pro 1.NP a 2.NP. 

Každý okruh je napojen na rozdělovač v technické místnosti s vlastním oběhovým čerpadlem 

a třícestným směšovacím ventilem se servopohonem. Teplota otopné vody v obou okruzích je 

snímána teplotními čidly a nezávisle řízena na požadovanou hodnotu dle venkovní teploty 

(ekvitermní regulace). 

 

Z rozdělovače budou dále napojeny samostatným směšovacím uzlem teplovodní 

výměníky vzduchotechniky v technické místnosti. Směšovací uzel sestává z trojcestného 

směšovacího ventilu se servopohonem a oběhového čerpadla. Teplota otopné vody v obou 

okruzích vzduchotechniky je snímána teplotními čidly na straně výstupního vzduchu a 

udržována na úrovni +25°C nezávisle v obou zařízeních. 

 

Rozvod pro 1.NP je veden v izolační vrstvě podlahy z technické místnosti až k 

rozdělovačům R1 a R2. Pro 2.NP je potrubí hlavního rozvodu vedeno v podhledu 1.NP a 

stropní konstrukcí prochází až u rozdělovačů R3 a R4. Potrubí hlavního rozvodu je měděné 

pájené na měkko průměru 28x1,0 mm a bude opatřeno návlekovou izolací tl.10 mm v 

podlahách, v podhledech a ve strojovně pak tl. 20 mm. Za rozdělovači bude umístěn 

vyvažovací ventil. 

 

Přívodní potrubí topné vody pro otopná tělesa je měděné pájené na měkko průměru 

15x1 mm a opatřeno návlekovou izolací tl. 10 mm. V 1.NP a 2.NP je napojeno na hlavní 

rozvod a vedeno podle možností v systémové desce nebo izolační vrstvě podlahy. 

 

 Otopná tělesa jsou vybavena ventilem s termostatickou hlavicí. V 1.NP a 2.NP jsou 

instalovány rozdělovače (R1, R2, R3, R4) podlahového vytápění s regulačními ventily pro 

každou topnou smyčku umístěné v ochranných skříních, vždy jeden pro levou a jeden pro 
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pravou stranu podlaží. Skříně jsou umístěny v nice. Rozdělovače jsou napojeny přímo na 

hlavní rozvod topné vody. Jednotlivé topné smyčky podlahového vytápění jsou řešeny 

potrubím s kyslíkovou bariérou průřezu 17x2 mm a jsou vedeny v systémové desce 

podlahového vytápění. Po montáži smyček musí být provedena tlaková zkouška všech potrubí 

dle platných norem a předpisů výrobce. Následně může být provedena finální podlaha. Ze 

stejného rozdělovače bude dále dobíjen zásobník teplé vody. Při požadavku na ohřev bude 

sepnuto dobíjecí čerpadlo TV. 

 

n) parametry oběhových čerpadel a ventilů 

 

Oběhová čerpadla budou pro všech 5 větví (Top1, Top2, VZT1, VZT2, TV) shodná: 

Q = 500 l/h, H = 2 m, 230 V, 25W, 10 bar 

 

 Po montáži, naplnění a provedení tlakových zkoušek bude topný systém vyvážen 

pomocí dvou automatických vyvažovacích ventilů v prostoru rozdělovače. 

 

Q = 380 l/h, P = 50-100 Pa 

 

 Větve vzduchotechniky a ohřevu TV nebudou tlakově ani průtokově regulovány. 

Otopná tělesa budou osazena ventily 3/8“ s termostatickou hlavicí. Směšovací trojcestné 

ventily DN 1“, PN 10, servopohon L-P 30 sec, 6 Nm, 230 V 

 

o) zabezpečovací zařízení – expanzní nádoba, pojistný ventil 

 

Zabezpečovací zařízení systému otopné soustavy objektu mateřské školy bude 

provedeno v souladu s ČSN 060830. Otopná soustava bude vybavena tlakovou membránovou 

expanzní nádobou. Pojištění proti překročení nejvyšší pracovní teploty je zajištěno 

automatickým odstavením zdroje tepla, pojištění nedostatku vody v otopné soustavě bude 

jištěno odstavením tepelného zdroje a zaslání informace o závadě. Snímač zaplavení 

strojovny odstaví strojovnu. 

 

Topný výkon:         45 kW 

Maximální teplota vody       80°C 

Výška nejvyššího bodu soustavy      4.5 m 



60 
 

Nejnižší pracovní přetlak soustavy      80 kPa 

Nejvyšší pracovní přetlak soustavy (pojistný ventil)  250 kPa 

Vodní objem soustavy: kotel     30 l 

   Potrubí   90 l 

   tělesa    21 l 

   ohřívač TV     10 l 

   výměníky VZT á 2 l  4 l 

   podlahové topení   450 l 

   celkem    591 l 

Expanzní nádoba vypočtený objem 45 l, doporučený objem 50 l, 6 bar, tlak vzduchu před 

plněním 80 kPa. Pojistný ventil DN 20, otevírací tlak 250 kPa 

 

p) popis způsobu vytápění, regulace teploty v prostoru 

 

Otopný systém pobytových a provozních prostorů je v převážné míře řešen 

podlahovým systémem vytápění. V sociálních zařízeních jsou dále použity otopná tělesa. 

Regulaci teploty otopné vody, včetně temperace jednotlivých místností a zón v objektu 

zajišťuje řídící systém, který na základě daného softwaru a informací od senzorů řídí za 

pomocí ventilů a čerpadel otopnou soustavu včetně větrání objektu mateřské školy. 

V podlahách pobytových zón s instalovaným podlahovým vytápěním jsou instalovány 

teplotní senzory, které ve spolupráci s řídícím systémem kontrolují limitní teplotu podlahy a 

na základě naměřených hodnot řídící systém provádí korekci teploty podlahy a prostoru. 

Otopná tělesa jsou nezávisle řízena ventily s termostatickou hlavicí. Budou použity hlavice, 

které neumožní uživatelské nastavení. Ohřev vzduchu VZT zařízení je řešen teplovodními 

výměníky v potrubním rozvodu VZT. Otopná voda bude do výměníků dodávána nezávisle 

pomocí směšovacího uzlu se směšovacím trojcestným ventilem a čerpadlem. V potrubí VZT 

bude snímač teploty vzduchu, kterým bude zpětně řízen směšovací trojcestný ventil. 

 

q) měření spotřeby tepla, instalace měřičů spotřeby tepla, umístění, typ, vyhodnocení: 

 

Spotřeba tepla jako celku bude primárně měřena na plynoměru. Další podružné měření 

tepla není v zásadě řešeno měřiči spotřeby, v případě potřeby lze dílčí měření a statistické 

údaje zjišťovat nepřímo ze systému M+R, který tento způsob umožňuje. 
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r) popis způsobu přípravy teplé vody, připojení na otopnou soustavu, tepelný výkon 

 

Teplá voda bude ohřívána v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači 500 l. Zdrojem 

tepla bude teplovodní kotel. Ohřev vody bude probíhat nezávisle na vytápěcím systému. Voda 

bude ohřívána na 55°C po dobu provozu s dětmi. Mimo dobu provozu voda ohřívána nebude. 

Každou neděli v nočních hodinách bude voda ohřáta na 75°C jako prevence bakterií. 

Distribuce teplé vody viz část ZTI. 

 

s) potrubí, nátěry, izolace, zavěšení, uložení, kompenzace 

 

Potrubí bude zhotoveno z Cu trubek a měkkým pájením. Rozvody budou uloženy v 

podlaze (izolační vrstva) souběžně s ostatními rozvody. Izolace potrubí návleková, v podlaze 

tl.10 mm, v podhledu a volně 20 mm. Podlahové topení pak z plastových trubek pro 

podlahové topení s kyslíkovou bariérou. Finální výrobky (kotel, výměníky, zásobníky, otopná 

tělesa) budou dodány v konečné povrchové úpravě, barevný odstín (pokud to lze) stanoví 

investor/architekt. Ostatní prvky, potrubí nebudou natírány. 

 

t) závěr 

Zařízení musí být před uvedením do provozu pečlivě vyzkoušeno. Před vlastním 

vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Vyčištění a 

propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení musí být proveden zápis. Před 

uvedením do provozu musí být provedeny zkoušky těsnosti, dilatační zkouška, tlaková 

zkouška a zkouška provozní. Zkoušky jsou součástí dodávky dodavatele otopné soustavy. Po 

provedení těchto zkoušek bude provedena topná zkouška. O provedení všech zkoušek musí 

být proveden písemný zápis. Dokončení finální podlahy může být provedeno až po provedení 

předepsaných zkoušek. 

Montážní práce smí provádět pouze dodavatel, který má příslušná oprávnění a 

dostatečné zkušenosti s montáží dodávaných zařízení. Dodavatel přitom musí dodržovat 

veškeré obecné předpisy, normy a závazné předpisy výrobců zařízení. Při provádění 

veškerých prací je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy specifikované ve vyhlášce. 
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3.3.2. Zařízení pro ochlazování staveb 

Zařízení nebude použito. 

 

3.3.3. Zařízení vzduchotechniky 
 

Technická zpráva 

 

a) soupis výchozích podkladů (zadání investora, použitých právních předpisů a norem) 

Podkladem pro vypracování dokumentace byly: 

 -  stavebně technická dokumentace stavby 

 -  požadavky investora 

 -  dokumentace zpracovaná v předchozím stupni 

 

V objektu jsou navrženy tři nezávislá větrací zařízení: 

 Zařízení č.1 – Větrání školních prostorů 

 Zařízení č.2 – Větrání prostorů kuchyně 

 Zařízení č.3 – Větrání pomocných prostorů a příslušenství kuchyně 

 

 

b) Klimatické podmínky v místě stavby a vnitřní výpočtové hodnoty: 

 

Z klimatického hlediska se objekt nachází na území charakterizovaném následujícími 

výpočtovými hodnotami: 

Venkovní výpočtová teplota    -15°C 

Krajina       Normální 

Nadmořská výška       315 m 

Počet topných dnů      229 dnů 

Průměrná teplota v otopném období    +4,5°C 

Poloha objektu     Nechráněná 

Druh budovy     Osaměle stojící 

Denní provozní doba     12 hodin 

Počet provozních dnů v roce    300 dnů 

Průměrná vnitřní výpočtová teplota   19°C 

Převažující vnitřní výpočtová teplota  22°C 
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Provoz větracího systému objektu bude plně automatický, přerušovaný v závislosti na 

venkovních teplotách řízený ekvitermě. V případě přerušení provozu na delší (několikadenní) 

dobu, bude systém odstaven. Provoz vzduchotechniky bude přerušovaný, vždy jen po dobu 

provozu s obsazením dětmi a provozu kuchyně a to nezávisle. 

 

c) požadované parametry vnitřního mikroklimatu 

 

Školka je určena pro 50 dětí. Jsou zde dvě oddělení po 25 dětech a 1-2 učitelky na 

jedno oddělení. V souladu s hygienickými předpisy musí být zajištěn minimální přívod 30 

m³/h vzduchu na 1 osobu. Čerstvý vzduch bude přiváděn do prostorů učeben, ložnic, jídelny a 

kanceláří. Odsávání vzduchu bude přes sociální zařízení. Zde musí být odváděno 50 m³/h na 1 

WC mísu, 30 m³/h na 1 umývadlo, 150 m³/h na 1 sprchu a 20 m³/h na jedno šatní místo. 

Řešení vlhkosti vzduchu, chlazení vzduchu, není požadováno. 

 

c) popis základní koncepce vzduchotechnického zařízení 

 

 Vzduchotechnické zařízení řeší kompletní výměnu vzduchu v prostorách objektu. 

Zařízení je rozděleno na tři nezávislá VZT zařízení. Veškeré prostory vyjma technické 

místnosti jsou tedy větrány nuceně se zajištěním odvodu a přívodem upraveného čerstvého 

vzduchu. Jednotlivá odsávaná a přiváděná množství vzduchu jsou uvedena ve výkresové 

dokumentaci. Veškerý vzduch bude z prostorů odváděn mimo objekt a nahrazen vzduchem 

čerstvým. Není zde žádný cirkulační vzduch. 

 

d) přehled VZT zařízení 

 

VTZ č. Popis 
Vzduchový 
výkon           
(m3/h) Te (°C) Te (°C) 

Potřeba 
tepla 
(kW) Rek (%) 

Výkon 
ohřevu 
(kW) 

Průtok 
(l/s) 
70/50 

1. 
Větrání školních 
prostorů 3000 -15 25 41,03 80 8,2 0,12 

2. Větrání kuchyně 2000 -15 25 27,35 80 5,5 0,081 

  CELKEM     68,38   13,7 0,201 
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Zařízení č.1 – Větrání školních prostorů 

Celkový vzduchový výkon přívod   3000 m³/h 

         odvod   3000 m³/h 

 

Toto vzduchotechnické zařízení zajišťuje výměnu vzduchu v objemu 3000 m³/h v 

prostorách školky. Čerstvý upravený vzduch je rovnoměrně rozváděn potrubím do obou 

nadzemních podlaží a do prostorů je přiváděn anemostaty. Odvod vzduchu je řešen 

odsáváním ze sociální části objektu. Ve všech dveřích, které propojují stavební prostory 

školky musí být ve spodní části umístěny dveřní mřížky o ploše min. 500X200 mm v každém 

dveřním křídle tak, aby vzduch mohl místnosti provětrávat a nebylo jeho proudění omezeno. 

 

Výměnu vzduchu zajišťuje větrací jednotka s rekuperací tepla. Vzduchový výkon 

3000 m³/h, účinnost rekuperace >80%. Jednotka je osazena dvěma shodnými ventilátory, 

vložkovými filtry na vstupu do jednotky, rekuperátorem a záchytnou vanou pro kondenzát. 

Řízení jednotky zajišťuje autonomní řídící systém. Jednotka bude umístěna ve strojovně 

vzduchotechniky na zemi. 

 

Čerstvý vzduch bude nasáván ve společném sacím otvoru přes protidešťovou žaluzii 

pro zařízení 1 a 2 v okně objektu. Vzduch projde přes protimrazovou klapku a filtr třídy G7 

přes rekuperátor, kde odebere teplo vzduchu odváděnému. Ventilátorem bude foukán do 

přívodního potrubí do objektu. V potrubí bude zařazen teplovodní výměník, kde bude 

přiváděný vzduch dohříván na požadovanou teplotu. Takto upravený vzduch bude potrubím 

rozveden k jednotlivým distribučním elementům ve stropě všech místností. Potrubí bude v 

1.NP a 2NP vedeno v podhledu. 

 

Odpadní vzduch bude nasáván odsávacími prvky ve stropech sociálního zařízení a 

potrubím bude veden zpět do větrací jednotky. Potrubí bude vedeno souběžně s potrubím 

přívodu. Zde bude hrubě filtrován filtrem třídy G4, projde rekuperátorem, kde předá část tepla 

vzduchu přiváděnému a ventilátorem bude vyfukován mimo objekt. Kondenzát bude sveden z 

jednotky přes sifon do kanalizace. 

 

VZT potrubí prochází požárními stěnami do požárních úseků. V těchto místech budou 

v potrubí osazeny požární klapky s odolností nejméně 30 min. Potrubí mezi požární klapkou a 
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požárně odolnou konstrukcí bude zajištěno požárně odolnou izolací s odolností nejméně 30 

minut. Klapky budou vybaveny signalizačním kontaktem. 

 

Distribuční potrubí v (2.NP) tepelně izolováno izolací z minerální vlny v tloušťce 50 

mm a oplechováno. 

 

Distribuční elementy budou k potrubí napojeny ohebnými hadicemi s vložným 

útlumem hluku ~20dB/m v minimální délce hadic 2.0 m (hadice budou z dispozičních důvodů 

zpravidla delší). Tyto hadice zajistí útlum hluku na požadovanou úroveň do 45dB. 

 

Požadavky na elektroinstalaci: Větrací jednotka 2x 2 kW, 400 V. 

 

Zařízení č.2 – Větrání kuchyně 

Celkový vzduchový výkon:  přívod 2000 m³/h 

odvod 1730 m³/h 

 

Toto vzduchotechnické zařízení zajišťuje výměnu vzduchu v objemu 2000 m³/h v 

prostorách kuchyně. V kuchyni je instalován kuchyňský akumulační zákryt 2800x800 mm 

nad sporáky. Z tohoto zákrytu bude odsáváno 1730 m³/h vzduchu. Akumulační zákryt bude 

vybaven účinnými lapači tuků s možností vyjmutí a vyčištění. Další vzduch v celkovém 

množství 200 m³/h bude odsáván z místností C1.06 a C1.07 v zázemí kuchyně. Celkem bude 

do prostorů kuchyně přiváděno 2000 m³/h čerstvého upraveného vzduchu. Výměnu vzduchu 

zajišťuje větrací jednotka s rekuperací tepla. Vzduchový výkon 2000 m³/h, účinnost 

rekuperace >80%. Jednotka je osazena dvěma shodnými ventilátory, vložkovými filtry na 

vstupu do jednotky, rekuperátorem a záchytnou vanou pro kondenzát. Řízení jednotky 

zajišťuje autonomní řídící systém. Jednotka bude umístěna ve strojovně vzduchotechniky na 

dvojici válcovaných profilů IPE 120, zasekaných do kapes zdiva nad jednotkou zařízení č.1. 

 

Čerstvý vzduch bude nasáván ve společném sacím otvoru krytém žaluzií společně se 

zařízením č.1 v okně objektu. Vzduch projde přes protimrazovou klapku a filtr třídy G7 přes 

rekuperátor, kde odebere teplo vzduchu odváděnému. Ventilátorem bude foukán do 

přívodního potrubí do objektu. V potrubí bude zařazen teplovodní výměník, kde bude 

přiváděný vzduch dohříván na požadovanou teplotu. Takto upravený vzduch bude potrubím 

rozveden k jednotlivým distribučním elementům v kuchyni. 
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Odpadní vzduch bude nasáván digestoří, kde bude zbaven části aerosolů, odsávacími 

prvky a potrubím bude veden zpět do větrací jednotky. Zde bude hrubě filtrován filtrem třídy 

G4, projde rekuperátorem, kde předá část tepla vzduchu přiváděnému a ventilátorem bude 

vyfukován mimo objekt nad střechu. 

 

VZT potrubí prochází požárními stěnami do požárních úseků. V těchto místech budou 

v potrubí osazeny požární klapky s odolností nejméně 30 min. Potrubí mezi požární klapkou a 

požárně odolnou konstrukcí bude zajištěno požárně odolnou izolací s odolností nejméně 30 

minut. Klapky budou vybaveny signalizačním kontaktem. 

 

Odsávací potrubí bude provedeno jako těsné s letovanými spoji. 

Potrubí nebude tepelně izolováno. 

Požadavky na elektroinstalaci: 

Větrací jednotka    2x 1.4 kW, 400 V 

 

Zařízení č.3 – Větrání příslušenství kuchyně 

 

Toto vzduchotechnické zařízení zajišťuje odsávání vzduchu z C1.06, C1.07 a C1.09. 

Místnosti budou odsávány lokálním odsávacím zařízením s výdechem mimo objekt. Budou 

použity tzv. malé radiální ventilátory montované na obvodovou stěnu v místnosti, výdech 

vzduchu bude potrubím d=110 mm na plášť objektu. Výdech bude zakryt samotížnou žaluzií 

se síťkou proti hmyzu. 

 

Lokální ventilátory budou ovládány ručně (spínacími hodinami) s časovým zpožděním 

Vypnutí. 

 

Požadavky na elektroinstalaci:  3x radiální ventilátor 3x 100W, 230V. 

 

e) tepelné ztráty jednotlivých prostorů a místností jsou uvedeny v části vytápění. 

 

Vzduchotechnické zařízení není určeno k hrazení tepelných ztrát místností, slouží 

výlučně k výměně vzduchu. Teplo použité pro VZT slouží pouze k dohřátí přiváděného 

čerstvého vzduchu. 



67 
 

 

f) hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí 

 

Hlukové parametry navržených zařízení nesmí na přírubách obou jednotek překročit 

hodnotu 57dB(A) ve kterémkoliv frekvenčním pásmu. Zbývající hluk vzduchotechniky bude 

směrem do vnitřních prostorů snížen na požadovanou hodnotu 45dB(A) pomocí vložného 

útlumu zvukově pohltivých hadic k jednotlivým distribučním elementům. Vložný útlum 1 bm 

použité hadice musí být nejméně 10dB(A) v každém frekvenčním pásmu. 

 

g) údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace 

S ohledem na odvětrávané prostory se hodnoty nestanoví. 

 

h) stručný popis způsobu provozu a regulace zařízení vzduchotechniky a klimatizace 

Provoz a regulace všech tří uvedených zařízení bude přerušovaný, občasný. 

 

Zařízení č.1 – větrání pobytových prostorů bude provozováno vždy jen po dobu pobytu dětí 

ve školce. Zařízení bude možné vypnout i v letním období s možností větrání okny. Po 

zapnutí bude provoz zařízení plně automatický. Provoz bude řízen autonomním zařízením 

vzduchotechniky. Před zapnutím ventilátorů bude zajištěna dodávka otopné vody do 

výměníku. Poté bude zařízení spuštěno. Teplota přiváděného vzduchu bude průběžně měřena 

v potrubí z jednotky a na základě měření bude upravována teplota otopné vody do výměníku. 

V případě poruchy se zařízení samočinně vypne. Opětovné zapnutí bude možné pouze po 

odstranění závady. 

 

Zařízení č.2 – větrání kuchyně bude provozováno vždy jen po dobu vaření. Po zapnutí bude 

provoz zařízení plně automatický. Provoz bude řízen autonomním zařízením 

vzduchotechniky. Před zapnutím ventilátorů bude zajištěna dodávka otopné vody do 

výměníku. Poté bude zařízení spuštěno. Teplota přiváděného vzduchu bude průběžně měřena 

v potrubí z jednotky a na základě měření bude upravována teplota otopné vody do výměníku. 

V případě poruchy se zařízení samočinně vypne. Opětovné zapnutí bude možné pouze po 

odstranění závady. 

 

Zařízení č.3 – větrání příslušenství kuchyně – provoz bude řízen zcela automaticky u 

místností C1.06 a C1.07 pomocí osvětlení a časového vypínání. Ventilátor v místnosti C1.09 
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bude řízen spínacími hodinami bez možnosti uživatelského vypnutí. Intervaly provozu budou 

nastaveny ve zkušebním provozu. 

 

i) popis potrubních rozvodů 

 

Rozvody vzduchu budou řešeny potrubím čtyřhranného průřezu tak, aby se potrubí 

dalo zabudovat do podhledu 1.NP. Potrubí bude kotveno na závěsy do nosné konstrukce 

stropu. V podhledu budou v místě požárních klapek připraveny prostupy s víkem, kterými 

bude možné kontrolovat stav požárních klapek a signalizačních kontaktů. Distribuční prvky – 

anemostaty budou k potrubí napojeny zvukově pohltivými hadicemi délky nejméně 2 s 

vložným útlumem nejméně 10 dB(A) v každém frekvenčním pásmu. Odsávací potrubí 

zařízení č.2 – kuchyně bude provedeno jako letované těsné. (Možný únik kondenzátu). 

 

Veškeré kovové prvky potrubních rozvodů budou při montáži vzájemně elektricky 

pospojovány a uzemněny. 

 

j) příslušenství potrubních sítí 

 

Potrubí bude jak již bylo uvedeno v průchodech požárními stěnami vybaveno 

požárními klapkami se signalizačním kontaktem. Sání čerstvého vzduchu z venkovního 

prostoru bude opatřeno těsnou uzavírací klapkou se servopohonem s protimrazovou pojistkou. 

 

k) pokyny pro montáž a uvedení do provozu 

 

Montážní práce smí provádět pouze dodavatel, který má příslušná oprávnění a 

dostatečné zkušenosti s montáží dodávaných zařízení. Dodavatel přitom musí dodržovat 

veškeré obecné předpisy, normy a závazné předpisy výrobců zařízení. Při provádění 

veškerých prací je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy.Potrubí musí být 

smontováno dle platných předpisů. Potrubí bude jako celek elektricky pospojováno (vějířové 

podložky, Cu lanko) a uzemněno. Uzemnění potrubí musí být řešeno v rámci části Elektro. Po 

montáži zařízení bude provedena funkční zkouška a nastavení přiváděných a odváděných 

množství na jednotlivých distribučních prvcích (anemostaty). Nastavení regulačních klapek 

musí být bezpečně aretováno tak, aby v provozu nedocházelo k samovolnému uvolnění a 

změně parametrů. Po takto nastaveném systému lze povolit montáž podhledů. 
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3.4. Zdravotně technické instalace 

 

3.4.1. Technická zpráva 
 

a) bilance potřeby vody studené, teplé a povrchové, popis měření odběru vody a její 

požadované úpravy (chemické, či biologické apod.)  

(Vyhl.č. 428/2001 Sb. Mze, příloha č.12) [17] 

 

Popis Množství Jednotka 

Mateřské školy s denním provozem - WC, kuchyní, 
umývárnou s přípravou teplé vody ke sprchování 

16 l/osobu a den 

56 osob - průměrná denní spotřeba Qp 896 l/den 

              Průměrná roční spotřeba Qp (300 dní) 268 m3/rok 

  0,01 l/s 

      

Maximální denní potřeba vody Qmax den=Qp * 1,25 1,12 m3/den 

Maximální hodinnová potřeba vody Qmax hod=Qp * (1,8/24) 67,2 l/hod 

Maximální měsíční potřeba vody Qmax mes=Qp * 30 33,48 m3/mes 

Maximální roční potřeba vody Qmax rok=Qp * 30 *12 335 m3/rok 

      

Průměrná denní spotřeba teplé vody 50-55°C Qpt 450 l/den 

Průměrná roční spotřeba Qpt(300 dní) 135 m3/rok 
 

Povrchová ani dešťová voda nejsou uvažovány pro využití v objektu 

 

b) popis tlakových poměrů vodovodu, popis čerpacích a posilovacích zařízení 

 

 V současné době je vodovod pro přívod vody řešen na úrovni obce. Dosud není 

vybudován a jeho parametry nejsou známy. Předpokládá se napojení rozvodů vody na tento 

vodovod s dostatečnými parametry. 

 

c) popis technického řešení vodovodu, 
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            Popis použitých materiálů s určenými parametry a technologickými postupy, popis a 

podmínky připojení na veřejné, či místní vodovodní sítě, u požárního vodovodu 

(nezavodněného požárního potrubí) systém rozvodu, strojního vybavení a navrhovaný systém 

zařízení Napojení na obecní vodovod bude provedeno po jeho dokončení. V blízkosti hranice 

pozemku bude vybudována vodoměrná šachta s vybavením pro odběr vody. Ze šachty bude 

vedena přípojka vody potrubím PE 40x3.7 a bude zavedena podlahou do technické místnosti 

kde bude ukončena závitem a KK 1“. Potrubí bude vedeno v nezámrzné hloubce, v prostupu 

základovými konstrukcemi a podlahou bude vedeno v PE chráničce DN110. Vodovod není 

uvažován pro požární účely. Na potrubí bude uložen signalizační vodič vyvedený do 

technické místnosti. 

 

Vnitřní vodovod bude napojen na přípojku vody. Vodovod je řešen z potrubí PPR. 

Celý vnitřní vodovod je veden z technické místnosti k jednotlivým odběrním místům. Vnitřní 

rozvody studené (SV), teplé (TV) a cirkulační (CV) vody budou vedeny v izolační vrstvě 

podlahy 1.NP a 2.NP, svislé rozvody pak v šachtách. Přípojky k jednotlivým odběrním 

místům pak budou zasekány do stěn. Trasy SV, TV a CV budou vedeny společně, budou 

izolovány návlekovou izolací, TV 20 mm, CV 15 mm, SV 15 mm (detail viz výkresy). 

Zařizovací předměty vyjma sprch budou napojeny na koncové kulové rohové ventily DN 15 

tlakovými hadičkami. CV bude vedena do dvou větví rozvodů dvěma nezávislými oběhovými 

čerpadly u ohřívače TV. Na konci větví bude CV propojena s TV vyvažovacím ventilem. 

Příprava teplé vody probíhá ve stacionárním nepřímotopném ohřívači vody 500 l/1Mpa s 

jedním výměníkem pro nepřímotopný ohřev o výkonu 65 kW. Ohřev teplé vody je řešen 

samostatnou větví z rozdělovače osazenou nabíjecím čerpadlem. V případě požadavku na 

ohřev TV na základě signálu z čidla TV bude zapnut kotel a aktivováno nabíjecí čerpadlo TV. 

Teplota vody v zásobníku bude udržována v rozmezí 50-55°C. Teplota vody v potrubí a 

odběrních místech je požadována v prostoru dětí 45oC, v ostatních místech a v kuchyni 55oC. 

Toto bude zajištěno dvěma směšovacími ventily s termostatem a elektrickým obtokovým 

ventilem. V rámci zajištění prevence proti výskytu bakterií legionely bude v nastaveném 

časovém cyklu prováděn dohřev TV v zásobníku na teplotu 75°C. Po ohřátí TV na 

nastavenou teplotu budou oba obtokové ventily otrevřeny a potrubní rozvody budou pomocí 

cirkulačních čerpadel propláchnuty horkou vodou. Tento ohřev bude proveden pouze v 

nočních hodinách tak, aby při přítomnosti osob v objektu byla voda v odběrních místech na 

dovolené teplotě. Cirkulační čerpadla teplé vody v objektu budou spínána v nastavené denní 

době každých 
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cca 15 minut na dobu cca 5 minut. V noci a mimo provozní dobu bude cirkulace vypnuta v 

každé větvi nezávisle. Na přívodním potrubí k zásobníku bude napojena tlaková expanzní 

nádoba pro vyrovnávání změny tlaků při ohřevu vody a pojistný ventil. 

 

d) popis technického řešení kanalizace 

  

 Použitých materiálů s určenými parametry a technologickými postupy Navržená 

kanalizace je řešena jako jednoduchý větvený systém s odvětráním nad střechu budovy. V 

domě bude svodné potrubí napojeno na odpadní venkovní potrubí. Systém odpadní a 

připojovací bude proveden z PP hrdlových trub s gumovým těsněním. Odpadní potrubí bude 

vedeno v šachtách a v podlahách. Do stavebních konstrukcí bude kotveno třmenovými 

příchytkami. Venkovní potrubí bude vedeno v nezámrzné hloubce a zaústěno do 

kanalizačních jímek. Zařizovací předměty budou na svody napojeny kanalizační výpustkou s 

pachovou uzávěrou. Veškeré ležaté potrubí bude vedeno v jednotném spádu 3%. Potrubí pod 

úrovní 0,000 m bude z trub KG, ostatní potrubí bude z trub HT. Potrubí pod úrovní 0.000 

bude provedeno ve výkopech (úroveň dna -1.100 m) do pískového lože. Po vyrovnání a 

provedení předepsané zkoušky těsnosti bude potrubí obsypáno pískem a hutněno. Zbytek 

výkopu bude zasypán hutněným výkopkem. Potrubí bude svisle vyvedeno na úroveň -0.280 a 

v poloze zajištěno obetonováním před betonáží základové desky. 

 

e) výpočtové množství vypouštěných splaškových vod a jejich úprava a případné zadržení 

(retence) před vypouštěním 

  

 Údaje uvedené pod bodem a) této části platí obdobně i pro vody splaškové. 

 

f) popis a podmínky připojení na veřejné či místní vnější sítě technické infrastruktury, popis 

strojního vybavení a navrhovaného systému zařízení a vybavení 

 

 Kanalizace bude napojena na veřejnou infrastrukturu.  

 

g) případné požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky pro realizaci díla 

  

 Etapizace prací se s ohledem na výstavbu neuvažuje 
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h) popis zařizovacích předmětů zajišťujících užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

 

 V dokumentaci jsou navrženy zařizovací předměty standardních připojovacích 

rozměrů. WC budou stojací s integrovanou nádržkou. WC pro invalidy bude závěsné. Přesné 

typy WC, umyvadel, van a baterií budou upřesněny s vybraným dodavatelem zařízení. 

Všechny baterie budou vybaveny termostatickým regulačním ventilem s regulací teploty vody 

s pojistkou. Připojení pračky bude pomocí „pračkového ventilu“ se zpětnou klapkou. 

Připojení jednotlivých zařizovacích předmětů musí být provedeno podle montážních návodů 

výrobců. 

 

Umyvadla pro děti budou ve výšce 50 cm, ostatní ve výšce 75 cm. V technické 

místnosti bude provedeno napojení potrubí kondenzátu ze vzduchotechnických jednotek. 

Bude zde rovněž možnost vypouštění potrubních rozvodů, nádrží apod. 

 

 Montážní práce smí provádět pouze dodavatel, který má příslušná oprávnění a 

dostatečné zkušenosti s montáží dodávaných zařízení. Dodavatel přitom musí dodržovat 

veškeré obecné předpisy, normy a závazné předpisy výrobců zařízení. Při provádění 

veškerých prací je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy specifikované ve vyhlášce. 

Po dokončení montáže rozvodů bude provedena tlaková zkouška a zkouška těsnosti. O 

provedených zkouškách a revizích bude vyhotoven příslušný protokol. 

 

 Po dokončení montáže rozvodů bude provedena tlaková zkouška a zkouška těsnosti. O 

provedených zkouškách a revizích bude vyhotoven příslušný protokol. 

 

 

 

3.5. Plynová zařízení 

 

 Tato část projektové dokumentace řeší rozvod domovního plynovodu od hlavního 

uzávěru plynu podle ČSN EN 1775 [18], technických pravidel TPG 704 01 a souvisejících 

předpisů. 
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a) druh a tlak plynového média, provozní tlak média, bilance spotřeby plynu Zemní plyn s 

tlakem 20 mbar za plynoměrnou sestavou. 

 

  

Hodinová 

spotřeba 

Denní 

spotřeba 

Roční 

spotřeba 

kotel teplovodní, 12-45 kW, Tv 50/30  
výhřevnost ZP 9.964 kWh/m3 

4,5 m3/h 27 m3/den 5039 m3/rok 

 

b) popis technického řešení včetně schémat vnitřních rozvodů plynu v objektu, způsob 

odzkoušení bezpečnosti plynového zařízení před uvedením do provozu a způsob kontroly 

bezpečnosti při provozu. 

 

Přívod plynu do objektu bude samostatnou větví vysazenou za plynoměrem. Tato 

větev bude vedena zahradou a parkovištěm k objektu. Tato část plynovodu bude z trub PE 40 

x 3,7. Potrubí bude uloženo cca 80 cm pod terénem na 10 cm pískovém loži. Na potrubí bude 

uložen signalizační vodič vyvedený jednak do kapličky plynoměru, na druhé straně pak do 

technické místnosti. Do výše 20 cm nad potrubí bude proveden zásyp pískem, dále pak 

prohozenou sypaninou s udusáním. Celý plynovod uložený v zemi musí být opatřen 

výstražnou folií. Plynovod bude veden min. 1 m od základů domu. Toto potrubí bude 

přivedeno 1,0 m před obvodové zdivo objektu, kde bude proveden přechod z trubek PE na 

ocelové 5/4“ izolované potrubí. Dále bude pokračovat ocelové potrubí k objektu kde vystoupá 

v zářezu venkovní stěnou a chráničkou projde přes obvodovou stěnu do technické místnosti. 

Potrubí v zářezu stěny bude po tlakové zkoušce zaházeno cementovou maltou. Potrubí vedené 

v zemi bude izolováno. 

 

Po dohotovení plynovodu zajistí dodavatelská organizace tlakovou zkoušku 

pracovníkem s odbornou způsobilostí. Tlaková zkouška domovního plynovodu bude 

provedena přetlakem 15 kPa vzduchem nebo inertním plynem v souladu s ČSN EN 1775[18]. 

O tlakové zkoušce musí být vyhotoven písemný zápis. Seřízení plynových spotřebičů a jejich 

uvedení do provozu provede odborný plynárenský servis. Před uvedením zařízení do provozu 

zajistí dodavatelská organizace výchozí revizi dle § 6 vyhlášky č.85/1976 a vyhotovení 

zprávy o revizi, která je součástí dodávky zařízení. Zařízení nesmí být uvedeno do provozu, 

pokud nejsou odstraněny závady bránící bezpečnému provozu. 
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Lisované spoje smí provádět pracovník vyškolený na tento způsob spojování. Dveře 

skříně HUP, regulátoru přetlaku a měření musí být opatřeny nápisem " Zákaz kouření a 

manipulace s ohněm v okruhu 1,5 m". Pro souběh nebo křížení plynovodu uloženého v zemi s 

ostatními podzemními vedeními platí ČSN 73 6005 [19]. Pro ochranu plynovodu před 

nebezpečným dotykovým napětím platí ČSN 33 2000 4 41 [20] pro vodivé přemostění 

plynoměrů platí ČSN 386442 a pro připojení plynovodů na hromosvod platí ČSN 341390. 

 

c) popis fakturačního a podružného měření odběru plynu a jeho regulace, včetně uvedení 

parametrů měřícího a regulačního zařízení  

 

 Měření odběru plynu bude řešeno v kiosku měření na hranici pozemku. Regulátor 

tlaku RP-6/RP-10, max průtok 6-16 m³/h, vstupní tlak 0.5-4.0 bar, výstupní tlak 20 mbar. 

Plynoměr bude typu BK-G6, maximální průtok 10 m³/h. Podružné měření se neuvažuje. 

 

d) popis strojního zařízení, spotřebičů, regulace plynu u spotřebičů, plynového zařízení 

kotelny, umístění hlavních uzávěrů plynu a popis trasy  

 

 Plyn bude zaveden do technické místnosti školky kde bude ukončen uzavíracím 

ventilem KK 1“. Odtud bude napojen vnitřní rozvod plynu k plynovému kotli umístěném 

v technické místnosti. Rozvod plynu bude ocelovým nebo Cu potrubím s lisovanými nebo 

tvrdě pájenými spoji. Zakončení bude u kotle KK 1“. Napojení kotle bude hadicí pro plynová 

zařízení. Kotel bude plynový stacionární s výkonem 45 kW. Seřízení plynových spotřebičů a 

jejich uvedení do provozu provede odborný plynárenský servis. Před uvedením zařízení do 

provozu zajistí dodavatelská organizace výchozí revizi dle § 6 vyhlášky č.85/1976 a 

vyhotovení zprávy o revizi, která je součástí dodávky zařízení. Zařízení nesmí být uvedeno do 

provozu, pokud nejsou odstraněny závady bránící bezpečnému provozu. Lisované spoje smí 

provádět pracovník vyškolený na tento způsob spojování.¨ 

 

3.6. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody 

 

 Zásobování objektu el.energií bude provedeno z veřejné rozvodné sítě. Místem 

připojení na veřejný rozvod NN bude rozpojovací skříň, vestavěná do elektroměrového pilíře 

RE na hranici pozemku. Odtud bude položen přívodní kabel,který bude zakončen v domovní 

rozvodnici R1, umístěné v přízemí objektu. Přívodní kabel typu CYKY 4Bx25 mm2 bude 
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veden od pilíře RE do rozvodnice R1 výkopem v zemi. Současně se do stejné trasy položí i 

sdělovací kabel od vstupní branky a kabel pro el.pohon vjezdové brány. Další kabel se položí 

pro připojení čerpadla v jímce. Pokud v trase kabelů dojde k souběhu s dalšími 

sítěmi(voda,plyn) – tzn.při souběhu je nutné dodržet normu ČSN 73 6005 pro prostorové 

uložení vedení[19] .Kabely vést při souběhu min.0,5m d potrubí plynu a uložit je do hl. 0,7m 

 

3.7. Vnitřní elektroinstalace - popis 

 

 Ve škole budou provedeny světelné a zásuvkové rozvody a připojena potřebná 

technologická zařízení. V přízemí (u vstupu) bude umístěna domovní rozvodnice R1, odkud 

bude provedeno připojení všech spotřebičů v přízemí a kde budou umístěny všechny potřebné 

ovládací a jistící prvky. Dále bude odtud připojena rozvodnice RVZT pro VZT zařízení (bude 

osazena do technické místnosti ve 2NP), rozvodnice RK pro technolog.zařízení kuchyně 

(osazena do technické místnosti ve 2NP) a rozvodnice R2, určená pro el.instalaci v patře. 

Každá z těchto rozvodnic bude připojena samostatným přívodem. 

 

3.8. Rozvody 

 

 Budou provedeny celoplastovými kabely typu CYKY. Světelné a zásuvkové obvody 

budou provedeny v pod omítkou, kabelové trasy budou vedeny ve stěnách (ne stropech). 

Výška vypínačů cca 1,2m nad podlahou, výška zásuvek cca 1,2m (v místnostech kam mají 

přístup děti – zásuvky opatřit vyjímatelnou záslepkou), v kanceláři cca 0,3m nad podlahou, 

příp. nad deskou prac.stolu, v kuchyni nad pracovní desky. Vypínač na WC pro invalidy 

osadit do výšky cca 0,9 m nad podlahou. Samostatnými přívody se připojí zásuvky do heren, 

do skladu, do kuchyně a kanceláří. 

 

3.9. Osvětlení 

 

Ve společných prostorách (šatny, chodby, schodiště, soc.zařízení) se osadí svítidla s 

jednopaticovými zářivkami, v hernách je osvětlení navrženo zářivkovými stropními 

svítidly s leštěným optickým systémem.. 
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Intenzita osvětlení pro herny byla navržena na hodnotu 300lx a 200lx pro společné 

prostory (chodby, haly,schodiště) dle normy ČSN EN 12 464-1 tab.5.6 a 6.2 Pro osvětlení 

bočního schodiště (vstup II) jsou navržena nástěnná svítidla v příslušném krytí. Další svítidla 

budou osazena pro osvětlení venkovní terasy a nad jednotlivé vstupní dveře. 

 

Ovládání osvětlení 

Bude provedeno nástěnnými vypínači, osazenými u vstupních dveří do jednotlivých 

místností. Intenzita osvětlení v hernách je řízena postupným zapínáním jednotlivých částí. 

Nástěnná svítidla u vstupů do objektu budou spínána jednak pohybovými čidly, jednak 

nástěnnými vypínači. 

 

Zásuvkové rozvody 

 Budou sloužit pro připojení přenosných spotřebičů, Tv přístrojů, videopřehrávačů. 

 

3.10. Kuchyně 

 

Vybavení kuchyně el.spotřebiči je provedeno dle sam.projektu GASTRO, ve kterém 

jsou určeny i typy těchto spotřebičů, jejich umístění a způsob připojení.. V části elekto je 

provedeno připojení jednotlivých spotřebičů (zásuvky, vypínače..) a přívody jsou provedeny 

samostatnými kabely z rozvaděče kuchyně. 

 

Ochrana před nebezpečným dotykem bude v objektu provedena dleČSN 33 2000-4-41 

[20] samočinným odpojením od zdroje, připojení zásuvek bude provedeno přes proudové 

chrániče. 

V kuchyni bude provedena zvýšená ochrana ochranným pospojením. 

 

Do výše obkladů je v kuchyni prostředí nebezpečné. Ochrana před nebezpečným 

dotykem bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 [20] samočinným odpojením od zdroje, pro 

zásuvkové rozvody budou použity proudové chrániče, zvýšená potom ochranným 

pospojením. 
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3.11. Vytápění a příprava TUV 

 

 Bude zajištěno VZT jednotkou s rekuperací, plynovým kotlem. Blíže viz samostatný 

projekt VZT. V části elektro je proveden samostatný vývod pro připojení TLG rozvaděče 

VZT zařízení – je umístěn v tech.místnosti. Při stavbě se dle požadavků VZT zařízení ještě 

upřesní umístění prostorových termostatů pro řízení vytápění. 

  

 

Závěr 

 Během instalace musí být dodrženy všechny platné elektrotechnické předpisy a 

normy, zejména ČSN 33 2000-4-41,33 2130,33 2135,33 2180 ,ČSN 33 3320, 34 1020,33 

2050,36 0450 a všechny další související. Po skončení montáže, před předáním do 

užívání,musí být provedena odborným pracovníkem výchozí revize. 

 

3.11. Bleskosvody 

 

Jedná se o objekt, u kterého bude proveden základový zemnič a hřebenová jímací 

soustava. Jímací vedení bude vedeno po hřebeni střechy a bude na něj připojeno oplechování 

střechy(atiky), komína a okapové svody. Na svod bude připojen případně i anténní stožár. 

Připojení na základový zemnič bude provedeno přes zkušební svorky a svody budou do výšky 

cca 2m nad zemí chráněny ochrannými úhelníky. Ty budou pomocí držáků uchyceny do zdi. 

Jako zemniče se použije základový zemnič. Uloží se jako obvodový zemnič do základů 

stavby,t.j. jako všestranně obetonovaný okruh u vnější strany základů,pod izolace (cca 5 cm 

nad dnem výkopu) a v místech střešních svodů a rozvodnice R1 (resp. tech.místnosti) se 

vyvede na povrch. Celkový odpor uzemnění každého ze svodů nemá za obvyklých půdních 

podmínek překročit hodnotu 10 Ω. 

 

 

3.12. Slaboproudá zařízení: 

 

Domácí telefon, státní telefon, rozvody Tv a případné zařízení EZS bude řešeno 

v rámci dodávky těchto systémů jednotlivými dodavateli. Pro systém dom.telefonu DT je 

navrženo osadit samostatnou rozvodnici (u vstupu, vedle rozvodnice R1), která bude 

vybavena potřebnými komponenty. U vstupní branky bude osazeno tlačítkové tablo (cca 5 
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ltačítek), stanice dom.telefonu a el.zámek. Další stanice budou osazeny do kanceláře vedoucí, 

do kuchyně, ve 2.NP do herny a pracovny. Mimo to bude ještě ze systému DT provedena 

zvonková signalizace z haly do herny jak v 1.NP, tak i 2.NP, ve 2.NP ještě z haly do chodby. 

 

3.12. Další zařízení techniky prostředí (pokud se vyskytují) 

PROJEKT TUTO ČÁST NEŘEŠÍ. 

 

3.13. Vnitřní vybavení (interiér) 

PROJEKT TUTO ČÁST NEŘEŠÍ. 

 

3.14. Oplocení 

 

Oplocení z pletiva 

  

 Oplocení z pletiva bude provedeno podél východní hranice pozemku, určeného 

k výstavbě MŠ. Jedná se o oplocení z poplastovaného pletiva kotveného na typové 

poplastované sloupky, které jsou osazovány do betonových základových patek. Oplocení 

bude v nárožích zavětrováno poplastovanými vzpěrami. V linii oplocení pod pletivem budou 

osazeny chodníkové obrubníky. 

 

Základy 

 

 Obecně: Geologický průzkum staveniště nebyl proveden, základové podmínky nejsou 

proto zpracovateli známy. 

Při realizaci (resp. již při výkopových pracích) je nutná kontrola skutečných základových 

poměrů. Bude přizván geolog, který musí převzít základovou spáru ve výkopu. V případě 

zhoršených základových poměrů bude potřebný statický přepočet základů. 

 

Základové patky - beton C 12/15 

 

 Patka bude půdorysného rozměru 400/400 mm, hloubka úrovně základové spáry patek 

650 mm pod terénem, výška patky min. 450 mm ( nad patkou a mezi patkami pískové lože 
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pro osazení obrubníků. Obrubníky budou v místě patek pro sloupky a vzpěry usazeny do 

cementové malty a u sloupků a vzpěr dobetonovány. 

 

 

Svislé prvky – sloupky, vzpěry 

 

 Svislé nosné prvky oplocení – ocelové sloupky a vzpěry s poplastovaným povrchem 

jsou užity typové standardních rozměrů pro výšku oplocení 1 650mm nad terénem. Sloupky 

jsou kotveny do betonových patek, zavětrování tvoří vzpěry v nárožních polohách, dle 

potřeby ve standardním poli. Šířka pole je navrhována 2 600mm. 

 

 

Výplň oplocení 

 

Výplň oplocení tvoří poplastované pletivo, které je ke sloupkům kotveno vyvazovacími dráty, 

napnutí pletiva je zajištěno drátem napínacím.  

Při realizaci oplocení je nutné dbát pokynů výrobce. 

 Barva oplocení – zelená, tmavá 

 Celková délka oplocení: 34,9bm 

 

Oplocení z vápenopískových bloků 

 

 Oplocení z vápenopískových bloků bude provedeno podél severní a západní hranice 

pozemku, určeného k výstavbě MŠ. Bude vyzděna podezdívka se sloupky a doplněna 

dřevěnou výplní na rámové kostře. U hlavního vstupu do objektu bude osazena vstupní 

branka (světlost otvoru pro vstupní branku 1 500mm, min. světlost při otevření je 1 000mm). 

U vjezdu na zásobovací komunikaci bude osazena vjezdová brána dvoukřídlá, o celkové šíři 3 

000mm. Rámová kostra bude provedena z pozink profilů JÄCKEL 50x30x3, výplň bude 

tvořit dřevěná plotovka 19x110x 1325mm. Plná zeď z vápenopískových bloků bude 

provedena v oblasti oblouku v SZ nároží pozemku. 
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Základové pasy - beton C16/20 

 

 Pasy budou provedeny v šířce 500mm, hloubka základového pasu min. 800mm pod 

úrovní terénu. Nad pasy bude vybetonována podezdívková zeď v tloušťce 175mm, která bude 

vyztužena 2x KARI sítí Ø6/100/100, a Ø8. Výztuž bude navzájem provázána. 

 

 

Svislé konstrukce 

 

 Podezdívka bude vyzděna z vápenopískových bloků o rozměrech 498x248x175 do 

výšky 500 mm (2 řady). Sloupky budou vyzděny v osové vzdálenosti 1 750 mm do výšky 

1 250 mm (5 řad včetně podezdívky). Sloupky a podezdívka budou vyztuženy ocelovou 

výztuží Ø 8 a probetonovány C16/20. Odstín zdících prvků – pískově žlutá. Zakončení zdiva 

bude provedeno pomocí ukončovacích prvků - stříšky a hlavice 320x245mm (odstín cihlová). 

 

Hydroizolace 

 

 Nad úrovní terénu bude na betonovém základu provedena vrstva hydroizolace 

(např.těžký natavovaný pás na penetračním potěru). 

 

Výplně plotových polí 

 

 Dřevěná výplň mezi sloupky bude kotvena na rámech z pozinkovaných profilů 

JÄCKEL 50x30x3 Dřevěná výplň bude natřena lazurním ochranným nátěrem ve stejném 

odstínu jako dřevěné prvky na hlavním objektu MŠ – středně hnědý odstín. 

Poznámka: Zděný plot je nutno dilatovat po cca 8m délky. 

Barva oplocení –  pískově žlutá (VPC) 

   cihlově červená (krytí VPC) 

   středně hnědá (dřevo) 
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4. Technická zpráva k zařízení staveniště 

 

4.1. Informace o staveništi 

 

Zhodnocení staveniště 

  

 Staveniště tvoří pozemek p. č.1268/44. Jedná se o rovinatý pozemek obdélníkového 

tvaru, ze severu a západu limitovaný místní komunikací. Z východu a jihu přiléhají pozemky 

pro výstavbu rodinných domů, pozemek přiléhající k jižní hranici je již oddělen oplocením. 

Staveniště je bez vzrostlé zeleně, před zahájením výstavby je nutné provést skrývku ornice, 

která bude částečně deponována na místě a následně využita pro rekultivaci ploch dotčených 

výstavbou v místě sadových úprav. Staveniště je možné připojit na dopravní a technickou 

infrastrukturu. 

 

Oplocení staveniště 

 

 V průběhu stavby je nutno dbát, aby nedocházelo ke zhoršování životního prostředí 

vlivem zvýšené prašnosti a hlučnosti, k poškození okolního terénu např. těžkou technikou při 

zemních pracích apod. Staveniště bude oploceno mobilním oplocením Tempoline s plotovými 

dílci o výšce 2,0 m a délce 2,5m. Vjezdy na staveniště musí být opatřeny uzamykatelnými 

bránami s minimální šířkou 4,5 m, které nebudou sloužit jako vstupy pro pracovníky. Vstupy 

pro pracovníky budu v šířce 1,0 m také uzavíratelné. U vjezdu na staveniště musí být 

informační tabule s předepsanými údaji o (Investor, dodavatel, projektant) 

 

 

Staveništní komunikace: 

 

 Na staveništi budou cesty tvořené z ŽB silničních panelů o rozměrech 3,0 x 1,5 x 0,22 

m s obratištěm o poloměru r = 10m. Před pokládáním panelů je nutno sejmout ornici o 

tloušťce 200 mm. 
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Přístup na staveniště: 

 

 Vstupy na staveniště pro zaměstnance jsou navrženy u vjezdů pro automobilovou 

dopravu. Brány uzamykatelné a označeny cedulí „ Stavba nepovolaným vstup zakázán“ 

 

Dopravní značení: 

 

 Místo vjezdu na staveniště musí být opatřeno dopravními značkami: 

- Zákaz stání 

- Pozor, výjezd vozidel ze stavby 

- Dej přednost v jízdě 

 

Trvalé deponie: 

 

 Na staveništi se bude nacházet plocha pro uložení ornice a zeminy z výkopových 

prací. 

 

Sítě  technické infrastruktury: 

 

Sítě v okolí staveniště je nutno ochránit takto: 

  

 Před zahájením výstavby je nutné zabezpečit vytýčení všech stávajících inženýrských 

sítí jejich správci, případně prověřit jejich polohu pomocí sond. Trasy sítí je nutné během 

výstavby chránit na základě dohody s jejich správci. S průběhem tras sítí musí být seznámeni 

všichni dodavatelé na staveništi. Veškeré inženýrské sítě nově pokládané a stávající musí být 

v místě vozovek a vjezdů na staveniště ochráněny a musí být položeny před pokládkou 

konstrukčních vrstev. 

 

 Napojení staveniště na zdroje vody, elektro: 

 

 Staveniště bude napojeno na zdroj vody z nové přípojky (veřejný vodovod), 

alternativně z mobilního zdroje (cisterna), elektro bude napojeno v energopilíři na hranici 

pozemku. 
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Předpokládaný počet pracovníků po jednotlivých profesích a jejich 
hygienické a sociální zajištění 
 
 

Profese 
Počet 

pracovníků Obsluha jeřábu + administrace 

Zemní práce 8 

3 

Základy 7 

Izolace proti vlhkosti a vodě 3 

Svislé konstrukce 7 

Vodorovné konstrukce 8 

Zastřešení 6 
 
Maximální počet pracovníků v nejvytíženější fázy výstavby je 16 pracovníků. Pro 15 

pracovníků vychází sociální zázemí takto: 1,25 m2 plochy šatny = 16*1,25 = 20 m2, 2 × 

umyvadlo, 2 × sprcha, 2 × WC 

Na staveništi budou umístěny 3 stavební buňky, které budou sloužit pro administrativu stavby 

a jako zázemí pro pracovníky (šatna a sociální zařízení).  

 

Kombi kontejner SK1 

 

 Vnitřní uspořádání kontejneru zaručuje optimální využití prostoru, kombinace 

toaletního a koupelnového sektoru v jednom kontejneru. Není-li v místě instalace kontejneru 

možnost napojení odpadu, je možné kontejner usadit na fekální tank objemu 9 m3, do kterého 

jsou odpady svedeny. 

Technická data: 

- šířka:   2 438 mm 

- délka:  6 058 mm 

- výška:   2 800 mm 

- el. přípojka:  380 V/32 A 

- přívod vody: 3/4" 

- odpad:  potrubí DN 100 
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Kancelář, šatna - BK1 

 

 Samostatné kontejnery (6 x 2,5 m) nebo jejich sestavy slouží jako kanceláře vedení 

stavby, šatny pracovníků, ubytovací jednotky pro zaměstnance, odpočinkové místnosti. Jejich 

instalací vytvoříte rychlé a kvalitní zařízení staveniště. 

Vnitřní vybavení: 

- 1 x elektrické topidlo 

- 3 x el. Zásuvka 

- okna s plastovou žaluzií 

- nábytek do kontejnerů BK1 - na přání (stoly, židle, skříně, věšák) 

Technická data: 

- šířka: 2 438 mm 

- délka: 6 058 mm 

- výška: 2 800 mm 

- el. přípojka: 380 V/32 A 

 

Zařízení staveniště – provozní: 

  

 Na staveništi bude uzamykatelný sklad materiálu a techniky. Na částech plochy 

staveniště bude zpevněná plocha, kde se bude skladovat materiál (viz. výkres Situace zařízení 

staveniště). 

 

Skladový kontejner LK1 

 

 Uzamykatelné vstupní dveře, které zaujímají celou šířku kontejneru, umožňují 

ukládání neskladného a objemného materiálu všeho druhu. Kontejnery jsou dodávány ve třech 

velikostech 10', 20' a 40' 
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Technická data: 

- šířka:  2 438 mm 

- délka: 6 058 mm 

- výška:  2 591 mm 

 

4.2. BOZP 

 
 Stavební práce musí provádět pracovníci, kteří budou řádně vyškolení a s platnou 

zdravotní prohlídkou lékaře. Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi 

byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, aby plně vyhovoval 

potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná 

opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Na stavbě musí být lékárnička 

vybavena pro první pomoc s platnou lhůtou užívání. 

  
 

4.3. Vliv stavby na životní prostředí  

 
 Před zahájením zemních prací bude provedena ochrana ponechaných stromů. Odpady 

vzniklé při realizaci stavby budou odvezeny na řízenou skládku, případně předány organizaci 

zabývající se převozem, tříděním a likvidací odpadu. Po dokončení stavby bude provedeno 

vyčištění, ohumusování a zatravnění všech dotčených ploch. V oblasti ochrany životního 

prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi postupováno s maximální šetrností k 

životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy: 

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování 

obalů a výrobků s regulovanými látkami a další povinnosti 

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a 

kácení dřevin 

- Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 

hlediska emise hluku, (např. u stavebních strojů) 

 

 Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z provádění 

prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti (prachotěsné přepážky atd.) Při 
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likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,[12] 

bude vedena evidence o nakládání s odpady podle § 39, tato evidence bude součástí 

dokumentace předkládané ke kolaudačnímu řízení. Speciální pozornost bude věnována vzniku 

nebezpečného odpadu (všechny materiály, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) 

a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod. 

 

4.4. Časový postup likvidace zařízení staveniště 

 

 Obecně platí, že lhůta pro definitivní odstranění zařízení staveniště a vyklizení 

staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o 

předání a převzetí nebude dohodnuto jinak (zejména půjde-li o ponechání zařízení, nutných 

pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí 

díla). V případě navrhované stavby bude zařízení staveniště zlikvidováno a užívané plochy 

budou uvedeny do výchozího nebo dohodnutého stavu s ukončením stavby. 
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5. Seznam použitých podkladů 

5.1.  Seznam použitých grafických a výpočetních programů 

 

- AUTO CAD 2013 

- Microsoft Word 2007 

- Microsoft Office Project 2007 

- KROS Plus 

- Adobe Reader 

- Teplo 2010 

- AREA 2010 

 
5.2. Seznam norem 

 
[1]   ČSN 73 0601    -Ochrana staveb proti radonu, z podloží provádět ochranná   

[10] ČSN 73 0540   -Tepelná ochrana budov opatření. 

[13] ČSN 73 6110   -Projektování místních komunikací 

[14] ČSN 73 6133   -Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

[15] ČSN EN 1991-1-4  -Zatížení větrem 

[16] ČSN 73 4201  -Komíny a kouřovody 

[18] ČSN EN 1775   -Zásobování plynem 

[19] ČSN 73 6005   -Prostorové uspořádání sítí 

[20] ČSN 33 2000   -Elektrické instalace 

[21] ČSN 73 1901   -Navrhování střech 

[22] ČSN 73 0600   -Hydroizolace staveb 

 
 
5.3. Seznam vyhlášek 

 

[2] č. 268/2009 Sb,   - O technických požadavcích na výstavbu, v platném znění 

[3] č. 501/2006 Sb.   - O obecných požadavcích na využití území 

[4] č. 369/2001 Sb.  - O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

    staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

[5] č. 137/98 Sb.   - O obecných technických požadavcích na výstavbu. 
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[7] č. 503/2004 Sb.          - Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy      

     odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 

     postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

    odpadů 

[8] č. 197/2003 Sb.             – O plánu odpadového hospodářství České republiky      

[9] č. 398/2009 Sb.   - O obecných technických požadavcích zabezpečujících  

     bezbariérové užívání staveb 

[11] č. 410/2005 Sb.          - O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a                              

    provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

[12] č. 185/2001 Sb Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

[17] č. 428/2001 Sb  -o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně  

    některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích 

 

5.4. Seznam internetových zdrojů 

 
DEKTRADE  <www.dektrade.cz> .  
AZ FLEX <www.azflex.cz>.  
 

5.5. Seznam literatury 

 
[23] KOČÍ, B. a kol. Technologie pozemních staveb. Brno 

6. Seznam příloh 

Příloha č.1 - Řádkové harmonogramy 

  



VYSOKÁ ŠKOLA BÁ SKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

FAKULTA STAVEBNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologický p edpis provád ní jednopláš ové ploché st echy skladby 

DEKROOF 



DEKROOF 01 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

1. Charakteristika 
  

Jednopláš ová mechanicky kotvená skladba ploché st echy bez provozu, s hlavní 

vodot snící vrstvou z fólie z m k eného PVC, spádová vrstva vytvo ena tepelnou izolací. 

Obvyklé použití rodinné domy, bytové domy a administrativní budovy. Spádování plochých 

st ech pomocí spádových desek EPS je v sou asnosti nejpoužívan jším zp sobem spádování 

plochých st ech. 

2. Materiály 

2.1. Základní charakteristika 

2.1.1.  Hydroizola ní fólie DEKPLAN 76 

 

 Fólie jsou vyrobeny z m k eného PVC. Sortiment fólií umož uje realizovat r zné 

varianty st ech dle zp sobu stabilizace hydroizola ní vrstvy. Použití konkrétního typu 

vyplývá z jeho vlastností (typ nosné vložky, tlouš ka fólie apod.). Fólie DEKPLAN jsou 

vhodné jak pro nov  realizované skladby, tak i pro sanace starých st ech. V sortimentu fólií 

DEKPLAN je ada dopl kových materiál  usnad ující realizaci standardních detail  st ech. 

 

Odolnost proti UV zá ení a pov trnostnímu stárnutí: 

 Fólie DEKPLAN 76 je odolná proti ú ink m UV zá ení a vyhovuje požadavk m na 

ú inky um lého pov trnostního stárnutí.  

 

Sva itelnost: 

 Fólie DEKPLAN se vyzna ují vynikající sva itelností. Zvlášt  významný je fakt, že 

tato sva itelnost je výborná i po dlouhé dob . To se pozitivn  uplatní zejména p i dodate ných 

opravách hydroizolace, p i zabudování nového prostupu i p i opravách poškozených míst. 

 

 

 

 

 



Rozm rová stálost: 

 U fólií DEKPLAN, které jsou vyrobeny z m k eného PVC, je dosaženo vynikající 

dlouhodobé rozm rové stability. 

 

Difúzní vlastnosti: 

 Fólie DEKPLAN jsou charakteristické nízkou hodnotou faktoru difúzního odporu. 

 

Vhodnost použití v požárn  nebezpe ném prostoru: 

 Fólie DEKPLAN 76 uložená ve skladb  st ešního plášt  na tepelnou izolaci z 

minerálních vláken, polystyrenových desek EPS a PIR desek vyhovuje požadavk m pro 

použití do požárn  nebezpe ného prostoru. Skladba je klasifikována jako BROOF(t3). 

 

2.1.2. FILTEK 300 

Netkané geotextilie zpevn né vpichováním. 

 

Hlavní funkce geotextilie 

Separa ní  – Zamezuje promíchání rozdílných vrstev s odlišnými funkcemi, mezi kterými je 

uložena. Zamezuje styku nesnášenlivých materiál . 

Ochranná – Chrání hydroizola ní vrstvu, pop . další vrstvy stavební konstrukce p ed 

nep íznivými vlivy prost edí i provozu. 

Filtra ní – Omezuje vyplavování ástic jedné sypké vrstvy do jiné p i pr toku vody, ale 

nezabra uje pohybu vody. 

Zpev ovací – Umož uje stabilizaci svahu. P enáší smyková a tahová nap tí v zemním t lese. 

V mnoha p ípadech se v jedné vrstv  textilie uplatní více funkcí. 

Materiálové složení:  100 % polypropylen 

Základní vlastnosti textilie FILTEK: 

- Odolává plísním a bakteriím. 

- Odolává b žným chemikáliím. 

- Nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody. 

- áste n  odolává UV zá ení. 

 



2.1.3. Rovné desky EPS 100 S Stabil 

 

 Tepeln  izola ní desky ur ené pro ploché st echy s b žným zatížením. Nízká tepelná 

vodivost daná tím, že materiál má bun nou strukturu s uzav enými bu kami vypln nými 

vzduchem.  

 

Charakteristika výrobku: 

 

 EPS (p nový polystyren) je lehká a tuhá organická p na, která se široce používá v 

evropském stavebnictví, zejména jako tepelná izolace. Bílé  izola ní desky si v pr b hu 40 let 

používání získaly na stavbách pro své výborné užitné vlastnosti pevné místo. Izola ní desky 

EPS S Stabil jsou vyrobeny pomocí nejnov jších technologií bez obsahu CFC a HCFC  

(známé jako freony). Moderní technologie zajiš uje stálou kvalitu a minimální energetickou 

náro nost výroby, což deskám zajiš uje výborný pom r cena/výkon. Veškeré desky EPS S 

Stabil se vyráb jí v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpe ností. 

 

Technické parametry: 

 

 Deklarovaný sou initel tepelné vodivosti:  D = 0,037 W.m-1.K-1 

 T ída reakce na ohe :     E 

 

P ednosti: 

 - velmi dobré tepeln -izola ní vlastnosti  

 - výborné mechanické vlastnosti  

 - minimální hmotnost  

 -  jednoduchá zpracovatelnost  

 - dlouhá životnost  

 - ekologická a zdravotní nezávadnost  

 -  trvalá odolnost proti vlhkosti  

 - biologická neutrálnost  

 -  ekonomická výhodnost 



2.1.4 Spádové klíny EPS 100 S Stabil. 

 

 Spádový systém zaru uje vynikající tepelnou izolaci plochých st ech a sou asn  

zajiš uje i vyspádování a odvodn ní celé plochy. Základem systému jsou izola ní desky z 

p nového polystyrenu se samozhášivou úpravou EPS 100, které se podle tepeln  technických 

parametr  st echy navržených projektem zhotovují s libovolným spádem. B žn  se tyto 

st ešní díly dodávají s 2% spádem na jeden metr. Velikost desek se ur uje podle systému 

vyspádování a rozm ru st echy.  

 

 Na základ  námi provedeného výpo tu a návrhu vyspádování st echy se vytvo í 

klade ský plán jednotlivých díl . Každá deska je ozna ena íslem, které ur uje její pozici v 

systému, je na ní uveden rozm r a ozna ení sm ru spádu. S tímto p ehledným zna ením a 

dodaným klade ským plánem je zajišt na vysoká p esnost a rychlost pokládky celého 

systému. 

 

Technické  parametry: 

 Deklarovaný sou initel tepelné vodivosti:  D = 0,037 W.m-1.K-1 

 T ída reakce na ohe :     E 

 

Výhody systému:  

 -  zateplení a odvodn ní st echy v jednom 

 -  vysoká p esnost a rychlost pokládky dle výkresu, který je sou ástí dodávky 

 -  cenová dostupnost celého systému 

-    možnost volby libovolného spádu st echy 

-   minimální zatížení st echy 

-   dodávky speciálních prvk  (atikové klíny, úžlabí atd.) 

-   možnost využití r zných technologií hydroizolace 

 -  dobré požární vlastnosti (B nesnadno ho lavé) 

 

2.1.5. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

 

 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyroben z SBS modififkovaného asfaltu. 

Nosná vložka je sklen ná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky dává pásu 



vysokou pevnost. Pás je na horním povrchu opat en jemným separa ním posypem. Na 

spodním povrchu je opat en separa ní PE fólií. 

 

 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se obvykle používá pro parot snou a pop ípad  

pojistnou hydroizola ní vrstvu plochých st ech, jako spodní pás v hydroizola ní vrstv  na 

nových i opravovaných plochých st echách nebo jako horní pás tam, kde je hydroizolace 

krytá dalšími vrstvami (nap . inverzní st ešní skladba, st ešní skladba chrán ná vrstvou 

kameniva nebo dlažbou na podložkách). 

 

Technické  parametry: 

 

 Tlouš ka pásu       1 mm 

 Faktor difuzního odporu pro vodní páru    = 30 00 

 Mez pevnosti v tahu podél / nap í     1400 / 400 N / 50 mm 

 Adhesivita k deskám z kamenné vlny (TR 15)  20 kPa 

 Odolnost proti stékání     +100 °C 

 Ohebnost za mrazu      -25 °C 

 T ída reakce na ohe       E 

 

2.1.6. DEKPRIMER 

 

 DEKPRIMER je za studena zpracovatelná asfaltová penetra ní emulse na beton, kov, 

zdivo, omítku a jiné podklady. Zvyšuje p ilnavost k podkladu pro izolace spodních staveb a k 

podklad m pro vrstvené izola ní systémy plochých st ech. 

 

Základní charakteristika 

- šetrná k životnímu prost edí 

- bez rozpoušt del 

- není požárn  nebezpe ná 

- netoxická 

- zpracovatelná bez zvláštních ochranných opat ení 

- stabilní v i cementu 



- rychle se nanáší 

- rychleschnoucí 

- pachov  neutrální 

3. Doprava a skladování. 
 

3.1. Hydroizola ní fólie DEKPLAN 76 

 

 Hydroizola ní fólie DEKPLAN budou dopravovány na stavbu nákladními automobily 

na paletách. Role se musí skladovat v suchém a chladném skladu, ve svislé poloze na 

vodorovné ploše. Chra te p ed teplem a vlhkostí (nap . slune ní sv tlo). B hem chladné 

sezóny je nutné minimáln  12 hodin p ed zpracováním skladovat p i teplot  + 5°C.  Palety se 

nesmí stohovat. 

3.2. FILTEK 300 

 Geotextilie se budou na stavbu dopravovat automobilovou dopravou. Geotextílie se 

dodává v balení o rozm rech 2,0 x 50 m a plocha role je 100m2.  Skladovat se musí v suchém 

skladu na vodorovné ploše. 

3.3.  Rovné desky EPS 100 S Stabil 

 Systém bude dopravován pomocí nákladních automobil . Skladování na paletách 

v p vodním obalu na rovné a zpevn né ploše. Desky jsou baleny v polyetylénové fólii s 

ozna ením výrobce a základními údaji o výrobku. P i zvedání je ábem a podobnými 

zdvíhacími prost edky je nutné zabezpe it lana, textilní úvazky a nosné popruhy tak, aby p i 

zav šení nepoškodily rohy a hrany izola ních desek. 

3.4. Spádové klíny EPS 100 S Stabil 

 Systém bude dopravován pomocí nákladních automobil . Skladování na paletách 

v p vodním obalu na rovné a zpevn né ploše. Desky jsou baleny v polyetylénové fólii s 

ozna ením výrobce a základními údaji o výrobku. P i zvedání je ábem a podobnými 

zdvíhacími prost edky je nutné zabezpe it lana, textilní úvazky a nosné popruhy tak, aby p i 

zav šení nepoškodily rohy a hrany izola ních desek. Jestli budou desky skladovány ve 



volném prostoru na palet , musí být opat eny p vodním obalem a nejlépe zakryty 

polyetylenovou plachtou. 

3.5. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

 Doprava nákladními automobily. Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze a musí 

být chrán ny p ed dlouhodobým  p sobením pov trnosti a UV zá ení. 

3.6. DEKPRIMER 

 Skladování 6 m síc  od data výroby v originálních ádn  uzav ených obalech v 

suchých krytých skladech. Je t eba chránit p ed vodou, vlhkem a mrazem. Doprava 

automobilová. 

Balení - Plastové nádoby 12 kg a 25 kg. 

4. Pracovní podmínky 

  

 Stavba bude realizována výhradn  na pozemku investora. A to na pozemku p. 

.1268/44. Staveništ m se rozumí prostor pot ebný k realizaci stavby, tedy prostor ozna ené 

ásti, která bude po dokon ení sloužit uvedeným pot ebám. Prostor staveništ  bude oplocen, 

ádn  ozna en a zajišt n proti vstupu neoprávn ných osob. Skladovací plochy materiál  musí 

být na zpevn né a odvodn né ploše. Nejlépe s p ístupem ze dvou stran. A p edevším v dosahu 

stavebního je ábu. 

 Pracovníci, kte í budou realizovat plochou st ešní konstrukci budou ádn  proškoleni 

z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví. Dále budou užívat ochranné pom cky jako jsou 

nap íklad pracovní helmy. 

 Práce musí být provád na p i teplotách vyšších jak +5°C  a venkovní teplota ve stínu 

by nem la p ekro it +25°C (tj. asi 50°C povrchové teploty pásu) .Omezit se musí práce za 

dešt  a snížené viditelnosti, p i sn žení a silném v tru nad. Práci je nutno provád t za zvýšené 

opatrnosti. [21] 

 



5. P ipravenost 

  

 P ed zahájením prací musí být dokon ena konstrukce stropu nad druhým nadzemním 

podlažím a vyzd ná atika. Stropní konstrukce musí být istá, hladká a bez ostrých hran. Jestli 

stropní kce. není bez ostrých hran a nerovností musí se vyspravit a zbrousit. 

6. Pracovní postup 

6.1. DEKPRIMER 

P íprava podkladu: 

 Podklad ur ený k nanesení penetrace musí být istý, suchý, soudržný a bez ostrých 

vý n lk . Nesoudržné ásti a vý n lky je t eba odstranit a povrch vyspravit. Oleje, tuky a jiné 

ne istoty je t eba z podkladu odstranit. Veškeré zdivo se p ed nanesením emulze omítá. 

Omítané povrchy doporu ujeme provád t z pytlované oby ejné malty pro zd ní (GP) 

kategorie CS IV podle SN EN 998-1 nebo z na stavb  vyráb né malty pro omítání pevnosti 

> 6 N/mm2. Povrch omítky se upravuje d ev ným hladítkem. Podklad musí být ve vlhkostním 

stavu umož ujícím vytvo ení souvislé vrstvy DEKPRIMER (doporu ujeme p ed realizací 

ov it na malé ploše). Podklad pro následné provád ní asfaltových pás  musí spl ovat 

podmínky nutné pro jejich ádné nava ení. 

 

Zpracování: 

 

 P ed nanesením DEKPRIMER je t eba d kladn  promíchat obsah nádoby. Zpracovává 

se za suchého po así p i teplot  podkladu min. +5° C. Nanáší se rovnom rn  košt tem, 

št tkou, vále kem nebo st íkací pistolí. Následná vrstva DEKPRIMER nebo vrstvy 

asfaltových pás  se provádí po zaschnutí nanesené vrstvy DEKPRIMER. 

 

Spot eba: 

 

Cca 0,1 - 0,4 Kg/m2 dle podkladu. 

 

 



6.2. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

 Hydroizolace z asfaltových pás  by se nem ly provád t p i teplotách nižších než 

doporu ených, za dešt , sn hu, námrazy nebo p i silném v tru. Teplota vzduchu, pásu i 

podkladu pro natavování pás  by nem la klesnout pod 5°C. V p ípad  aplikace samolepicího 

pásu by minimální teplota vzduchu, pásu i podkladu nem la klesnout pod 10°C. P i nižších 

teplotách je nutné vždy v jednom denním záb ru provést celou hydroizola ní vrstvu v etn  

nava ení  vrchního asfaltového pásu. P i rozpo tování hydroizolací realizovaných v chladném 

období je t eba po ítat s vyšší spot ebou plynu do ho ák , zvýšením pracnosti a tedy 

zpomalením pokládky.  

 

 Betony nebo pot ry, na které se budou natavovat asfaltové pásy nebo aplikovat 

samolepicí asfaltové pásy, musí být soudržné, povrch bez hran a ostrých výstupk  nesmí 

sprašovat, z povrchu musí být odstran ny volné úlomky a další ne istoty. Povrch musí být 

penetrován asfaltovým lakem (nap . DEKPRIMER spot eba 0,3 - 0,4 kg/m2). P i ru ní 

zkoušce na odlup nesmí dojít k odtržení asfaltového pásu od podkladu ani k porušení betonu 

ve hmot . Vlhkost silikátového podkladu by m la být taková, aby se jeho povrch byl schopen  

spojit s penetra ním nát rem nebo s roztaveným asfaltem (obvykle se dosahuje p i vlhkosti do 

6%).  

 

Klad pás :  

 

 Všechny pásy v hydroizolaci se kladou jedním sm rem. Musí být posunuty v i sob  

tak, aby spoje nebyly nad sebou (tvo í-li hydroizolaci dva pásy, posunou se v i sob  o 

polovinu ší ky). Pásy se kladou na vazbu tak, aby elní spoje byly vyst ídány a styk bo ního a 

elního spoje m l tvar T. V hydroizola ní vrstv  z více pás  se pásy mezi sebou celoplošn  

sva ují. Spoje pás  na st echách se orientují po sm ru toku vody. [22] 

 

6.3.  Rovné desky EPS 100 S Stabil  

 P ed pokládkou izola ních desek je nutné zkontrolovat tlouš ku asfaltových vrstvy. 

Kontrolujeme pomocí ocelové m rky v jednom bod  pod budoucí izola ní deskou.Podle 

projektu položíme tepeln izola ní desky EPS 100 S Stabil o velikosti 1000 × 1 000 mm t sn  

na sraz. U složení izolantu ve dvou vrstvách dbáme na dostate né p ekrytí spár spodní vrstvy 



deskami horní vrstvy, u jednovrstvého ešení dbáme na to, aby nám nevznikaly spáry širší než 

5 mm.  

 

6.4. Spádové klíny EPS 100 S Stabil 

 Správn  navržené a provedené vyspádování ploché st echy pomocí spádových desek 

(klín ) prodlužuje její životnost, zlepšuje její tepeln  izola ní schopnost a zvyšuje 

hydroizola ní bezpe nost. Spádové klíny pokládáme na rovné desky EPS 100 S Stabil. S. 

Na tento podklad pokládáme spádové desky EPS 100 S Stabil ve sklonu 2%. Nedílnou 

sou ástí každé pokládky je zpracování klade ského plánu, podle kterého je nutné postupovat. 

Stabilizace a uchycení desek k podkladu se provádí mechanickým kotvením. Teleskopickými 

kotvami lze kotvit až do 400 mm sv rné tlouš ky. 

 

6.5. FILTEK 300 

 P ed natažením geotextilie musí být provedeno spádování st echy spádovými klíny 

EPS 100 S Stabil. Na tuto plochu se pokládá geotextílie. Pásy se musí p ekrývat v podélném i 

p í ném sm ru nejlépe tak 100mm. Zpev ují se vpichováním. Zamezuje promíchání 

rozdílných vrstev s odlišnými funkcemi, mezi kterými je uložena. 

 

6.6. Hydroizola ní fólie DEKPLAN 76 

 Sva ování fólií DEKPLAN doporu ujeme provád t za teploty vyšší než +5°C. 

Zkušený izolatér je schopen pokládat tyto fólie i p i nižších teplotách. Jde p edevším o 

zkušenost s nastavením správné teploty sva ovacího p ístroje, dodržováním pracovních 

postup  a zkušenostmi se sva ováním v klimaticky nep íznivých podmínkách. P i teplotách 

pod 0°C je nutné dbát zvýšené opatrnosti p i pohybu po povrchu hydroizolace. V p ípad  

nep íznivých klimatických podmínek je možné na staveništi zajistit taková opat ení, která 

umožní provád ní izola ních prací (nap . mobilní  temperovaný stan apod.). V p ípad  teplot 

pod +5°C je nutné role p ed aplikací skladovat v temperovaných skladech. P i dešti nebo 

sn žení doporu ujeme p erušit izolatérské práce. D vodem je p edevším bezpe nost 

pracovník  s ohledem na potenciální úraz elektrickým proudem nebo zni ení za ízení. Je 

nutné zajistit, aby povrch fólií ve spoji byl p i sva ování suchý. 

 



6.6.1.  Technologie spojování fólií DEKPLAN 

 

 Fólie DEKPLAN se spojují pomocí horkovzdušného p ístroje – sva ováním. 

Sva ování horkým vzduchem spo ívá v nah átí povrchu fólií do plastického stavu a 

následném stla ení. Ke sva ování se používá ru ní p ístroj (nap . LEISTER TRIAC) s tryskou 

širokou 20 mm nebo sva ovací automat (nap . LEISTER VARIMAT, pouze pro sva ování 

plochy hydroizolace). Tryska ší ky 40 mm se používá také pro vysoušení a p edeh íváním 

spoje. Nastavení teploty horkého vzduchu p i sva ování závisí na okolní teplot  a na tom, zda 

je sva ována hydroizolace v ploše nebo v detailech. Obvyklé teploty horkého vzduchu pro 

sva ování jsou uvedeny níže, vždy je však nutné nastavit p ístroj podle zkoušky sva ení 

vzork  fólie. P íliš vysoká teplota vede ke spálení fólie, které se projeví ztmavnutím a tvorbou 

erných škvark . Nízká teplota nezaru í spojitý vodot sný a mechanicky pevný spoj.  

Sva ované plochy musí být suché a isté. Ne istoty sta í omýt vodou a vysušit. V p ípad  

silného zne išt ní (nap . po delší dob , kdy je fólie vystavena staveništnímu provozu, 

expozice pov trnosti apod.) doporu ujeme použít isti . P i pokládce se jednotlivé ásti fólie 

nejprve lehce bodov  sva í p i vnit ním okraji p esahu tak, aby v p ípad  nesprávného 

umíst ní bylo možné ásti fólie rozpojit. Teprve po kontrole správného vyrovnání a napnutí 

fólie lze p istoupit k vytvo ení pr b žného spojitého vodot sného svaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.6.2.  Opracování detail  fólií DEKPLAN 

 

Ukon ení hydroizolace na profilech ze spojovacího plechu: 

 P i ukon ování hydroizolace na profilech ze spojovacího plechu je nutné spoj plech  

p eklenout tak, aby nemohlo dojít k poškození fólie v d sledku objemových zm n plechu.  

V prvním kroku se spoj provedený dle zásad v kapitole 2.2.2 a 3.5 p elepí samolepicí páskou 

(zpravidla je používána Al páska). Z fólie DEKPLAN 70 se p ipraví p í ez široký 200 mm, 

kterým se p ekryje spoj, a po okrajích se fólie k plechu nava í. P í ez musí zakrývat celý spoj 

plech . Na takto p ipravený ukon ovací prvek je možno dv ma svary napojit hydroizolaci z 

plochy. Prvním svarem je hydroizolace napojena na okraj profilu, druhým svarem je 

hydroizolace zpravidla ukon ena v ploše prvku, nejmén  však 50 mm od prvního svaru. Ší ka 

jednotlivých svar  by m la být min. 30 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizace hydroizolace na svislých plochách: 

  

 Hydroizola ní fólie musí být vždy a na všech svislých ástech st echy vyvedena min. 

do výšky 150 mm nad povrch st echy (tzn. nad úrove  hydroizolace nebo provozních i 

stabiliza ních vrstev). Jedná se p edevším o atiky, výtahové šachty, prostupy st echou a další 

konstrukce nad úrovní st echy. Opracování svislých ástí konstrukce se eší vždy 



samostatným p í ezem fólie, minimalizuje se tak množství svar  a usnad uje se pracnost p i 

realizaci detail . Hydroizolace z plochy se zpravidla p i p echodu na svislou konstrukci 

upevní koutovou lištou. V p ípad , že jsou izolovány plochy vyšší než 0,5 m, je nutné upevnit 

hydroizolaci i ve svislé ploše na páscích ze spojovacího plechu nebo kotevními prvky po 

vzdálenosti 0,5 m. Ve svislém sm ru mohou být tyto prvky vzdáleny od sebe nejvýše 0,5 m. 

P í ezy fólie se upevní (nabodují) na profily z poplastovaného plechu (na st nách se 

hydroizolace p ipev uje na st novou lištu, na atice zpravidla na záv trnou lištu) a poté se fólie 

na profil v plné délce nava í. V p ípad  nava ování fólie na vnit ní koutovou lištu se nejprve 

provede nava ení fólie v míst  ohybu (použije se úzký mosazný vále ek) a až pak se nava í 

fólie na plochu profilu. V p ípad  kotveného systému se provede cca 100-250 mm od st ny 

kotvení hydroizolace proti p sobení ú ink  v tru. Tyto kotvy lze p ekrýt fólií izolující st nu 

nebo samostatnými záplatami. St nové lišty se v horní spá e zatmelí a p ekryjí se dilata ní 

krycí lištou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracování kout  a roh : 

  

 Po realizaci hydroizolace na svislých konstrukcích a jejího napojení na vodorovnou 

hydroizolaci je možné p istoupit k opracování roh  a kout . Pro opracování t chto detail  se 

používají prefabrikované tvarovky. Podrobný postup opracování t chto detail  je uveden na 

fotografiích. Vlastní hydroizola ní fólie musí být pod tvarovkou provedena vodot sn . 



Tvarovku zatla íme do pr se íku sbíhajících se hran, úzkou tryskou ji ve st edu nah ejeme a 

p iva íme. Dále se provede p iva ení hran tvarovky s fólií, p itla ení provádíme úzkým 

mosazným vále kem na detaily. Nakonec sva íme zbývající ásti tvarovky s fólií, k 

p imá knutí používáme mosazný nebo silikonový vále ek. 

7. Personální obsazení: 

DEKPRIMER 

Po et pracovník :  2  =>   2 x  Nat ra  (Roztírání penetra ního materiálu) 

 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

Po et pracovník :  3  =>   1 x  Izolatér (Kladení pásu) 

     1x Svá e  (Asfaltových pás  + PVC) 

     1 x Pomocný d lník (dodávání materiál , pomocné 

     práce) 

 

Rovné desky EPS 100 S Stabil 

Po et pracovník :  4  =>   2 x  Izolaté i (Kladení pásu, natavování) 

     2 x Pomocný d lník (dodávání materiál , pomocné 

     práce, chystání desek, ezání) 

 

Spádové klíny EPS 100 S Stabil 

Po et pracovník :  4  =>   2 x  Izolaté i (Kladení pásu, natavování) 

     2 x Pomocný d lník (dodávání materiál , pomocné 

     práce, chystání desek, ezání) 

 

FILTEK 300 

 

Po et pracovník :  2  =>   2 x  Pokláda  (pokládání a na ezáváni geotextílie) 

 

 

 

 



Hydroizola ní fólie DEKPLAN 76 

 

Po et pracovník :  4  =>   1 x  Izolatér (Kladení pásu) 

     1x  Svá e  (Asfaltových pás  + PVC) 

     2 x Pomocný d lník (dodávání materiál , pomocné 

     práce) 

Oplechování :  1  =>   1x Klempí  

    

8. Stroje a pom cky 

DEKPRIMER 

 

 Všeobecn  jsou vhodné všechny obvyklé št tce, koš ata, vále ky nebo st íkací pistole. 

Zvlášt  se osv d ily p nové vále ky a št tce. Jsou odolné proti zašpin ní a snadno se istí. 

Použité ná adí a plastikové obaly lze vy istit vodou, pokud má DEKPRIMER ješt  pastovitou 

konzistenci. Zaschlé zbytky DEKPRIMER je možno odstranit obvyklým istícím 

prost edkem na št tce (nap . technický benzin). 

 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

-  Ho áky na PB pro nava ování v ploše a detailech. 

- izolatérský n ž s rovnou a há kovou epelí 

- metr, pásmo, š rova ka, vodováha 

- mosazný kartá , 

- N žky 

 

 

Rovné desky EPS 100 S Stabil , Spádové klíny EPS 100 S Stabil 

K montáži je za pot ebí: 

- N žky  

- metr, pásmo, š rova ka, 

- Nože 

 



 

FILTEK 300 

K montáži geotextilií je za pot ebí: 

- N žky  

- metr, pásmo, š rova ka, 

- Kladívko 

- izolatérský n ž 

 

 

Hydroizola ní fólie DEKPLAN 76 

 

 K montáži hydroizolací z fólií DEKPLAN se používají standardní nástroje pro  

provád ní hydroizolací z PVC-P: 

-  ru ní p ístroj ke sva ování horkým vzduchem LEISTER TRIAC  

- sva ovací automat, nap íklad LEISTER VARIMAT 

- tryska ke svá ecímu p ístroji široká 20 a 40 mm  

- mosazný kartá , 

- silikonový p ítla ný vále ek ší ky 40 mm  

- mosazný p ítla ný vále ek na detaily  

- izolatérský n ž s rovnou a há kovou epelí 

- ocelová jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svar    

- p íklepová vrta ka 

-  n žky, n žky na plech, 

- metr, pásmo, š rova ka, vodováha, prodlužovací kabel. 

 

9. BOZP 

 

 P i doprav  a manipulaci s materiály pot ebných pro realizaci ploché st echy je t eba 

dbát na všechna bezpe nostní opat ení p íslušných p edpis . Pracovníci jsou povinni nosit 

pracovní pom cky jako jsou helmy, ochranný pracovní od v, boty a pracovní rukavice. 

 

 



 

Práce ve výškách 

 

 Za práci ve výškách se považuje práce v jakékoliv výšce, ale p i práci ve výšce od 1,5 

m musí zam stnavatel zajistit ochranu zam stnanc  proti pádu z výšky. P i úvahách o 

zajišt ní pracovník  v menších výškách je ur it  užite né vycházet z analýzy rizik a tomu 

p izp sobit reálné prost edky a zp soby zabezpe ení. Co všechno by m l zam stnavatel 

zajistit zam stnanc m pracujícím ve výškách, podrobn  ur uje na ízení vlády . 362/2005 

Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s 

nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky (dále jen "na ízení vlády"). 

 

9.1. Ochrana proti pádu z výšky 

 Kolektivní ochrana 

- Lávky, ochranné koše 

- Zábradlí 

 Záchytné systémy proti pádu 

- Horizontální (lankové, lištové) 

- Vertikální¨ 

 Zajišt ní osob p i práci ve výškách 

- Bezpe nostní postroje 

- Lana 

- Tlumi e pádu 

- Kotvící body 

- Samonavíjecí a vyproš ovací za ízení 

- Upínací pom cky (karabiny a háky) 

 

 

 

 



10. Rozpo et 

 
Klade ský výkres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabulky pro výpo et pot eby a ceny spádování ploché st echy EPS 100 S Stabil 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 





11. Tepeln  technické posouzení 
 
 
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  PLOCHÁ ST ECHA- (DEKROOF) 
 Zpracovatel :  Bc. Novák Jakub 
 Zakázka :  DP 
 Datum :  29.11.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, st echa - tepelný tok zdola 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  MIAKO STROP   0.2900    0.8750   800.0    800.0        20.0   0.0000 
  2  DEKPRIMER   0.0050    0.2100  1470.0   1400.0      1200.0   0.0000 
  3  GLASTEK 40   0.0010    0.2100  1470.0   1200.0     25000.0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100   0.2000    0.0370  1270.0     20.0        30.0   0.0000 
  5  Rigips EPS 100   0.0400    0.0370  1270.0     20.0        30.0   0.0000 
  6  Folie PVC   0.0012    0.1600   960.0   1400.0     15000.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo tu : 
 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    23.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    23.0   38.8  1089.4    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    23.0   40.8  1145.6    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    23.0   42.8  1201.7     3.0   79.5   602.1 
    4        30    23.0   45.7  1283.2     7.6   77.5   808.6 
    5        31    23.0   50.8  1426.4    12.5   74.7  1082.2 
    6        30    23.0   55.0  1544.3    15.7   72.2  1287.1 
    7        31    23.0   57.1  1603.3    17.2   70.7  1386.7 
    8        31    23.0   56.4  1583.6    16.7   71.2  1352.9 
    9        30    23.0   51.5  1446.0    13.1   74.2  1118.0 
   10        31    23.0   46.2  1297.2     8.2   77.2   839.1 
   11        30    23.0   42.8  1201.7     3.0   79.5   602.1 
   12        31    23.0   40.9  1148.4    -0.6   80.7   468.9 
           
 

 Pro vnit ní prost edí byla uplatn na p irážka k vnit ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m síc výpo tu bilance se stanovuje výpo tem dle SN EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 



 
 Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.85 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.143 W/m2K 
 
 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.3E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        262.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          9.1 h 
 
 
 Teplota vnit ního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        21.67 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.965 
 
 íslo  Minimální požadované hodnoty p i max.  Vypo tené 
 m síce  rel. vlhkosti na vnit ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.6   0.548     8.2   0.416    22.1   0.965    40.9 
    2    12.3   0.550     9.0   0.408    22.2   0.965    42.9 
    3    13.1   0.503     9.7   0.334    22.3   0.965    44.7 
    4    14.1   0.419    10.7   0.199    22.5   0.965    47.2 
    5    15.7   0.305    12.3  ------    22.6   0.965    51.9 
    6    16.9   0.171    13.5  ------    22.7   0.965    55.9 
    7    17.5   0.059    14.1  ------    22.8   0.965    57.8 
    8    17.3   0.103    13.9  ------    22.8   0.965    57.2 
    9    15.9   0.284    12.5  ------    22.7   0.965    52.6 
   10    14.2   0.407    10.8   0.178    22.5   0.965    47.7 
   11    13.1   0.503     9.7   0.334    22.3   0.965    44.7 
   12    12.4   0.549     9.0   0.407    22.2   0.965    43.0 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit ním povrchu, 
   Tsi je vnit ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 
 
 Pr b h teplot a tlak  v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         

 tepl.[C]:   21.7   19.9   19.8   19.8   -9.0  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1544   1413   1277    710    574    547    138 
 p,sat [Pa]:   2590   2324   2305   2302    283    169    168 
 
 P i venkovní návrhové teplot  dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza ní zóny     Kondenzující množství 
 íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.5360    0.5360   5.917E-0009 
 
 Celoro ní bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.038 kg/m2,rok 
 Množství vypa itelné vodní páry Mev,a:       0.099 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází p i venkovní teplot  nižší než  10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa ené vlhkosti dle SN EN ISO 13788: 
 
 Ro ní cyklus .  1 
 
 V konstrukci dochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenza ní zóna .  1 



  Hranice kondenza ní zóny  Akt.kond./vypa .  Akumul.vlhkost 
 M síc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  11   0.5360    0.5360   1.82E-0010     0.0005 
  12   0.5360    0.5360   1.21E-0009     0.0037 
   1   0.5360    0.5360   1.48E-0009     0.0077 
   2   0.5360    0.5360   1.23E-0009     0.0107 
   3   0.5360    0.5360   1.82E-0010     0.0112 
   4   0.5360    0.5360  -1.63E-0009     0.0070 
   5    ---       ---    -4.28E-0009     0.0000 
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0112 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p edpoklad 1D ší ení vodní páry 
 p evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo tu jen orienta ní. P esn jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2010 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   PLOCHÁ ST ECHA- (DEKROOF) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  23,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  MIAKO STROP  0,290       0,875  20,0 
   2  DEKPRIMER  0,005       0,210  1200,0 
   3  GLASTEK 40  0,001       0,210  25000,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,200       0,037  30,0 
   5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,040       0,037  30,0 
   6  Folie PVC  0,0012       0,160  15000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,801+0,000 = 0,801 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 
 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón  iní: 0,040 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 



  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,040 kg/m2,rok 
 

 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   

  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0383 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,0986 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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Technologický p edpis provád ní jednopláš ové ploché st echy skladby  

FOAMGLAS READY BLOCK 



FOAMGLAS READY BLOCK 





1. Charakteristika 
 

 Jednopláš ová skladba ploché st echy bez provozu, s hlavním hydroizola ním 

modifikovaným asfaltovým pásem ELASTEK 40 FIRESTOP a GLASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL. Obvyklé použití rodinné domy, bytové domy a administrativní budovy. 

Spádování plochých st ech vyrovnávacím cementovým pot rem. Odvodn ní deš ové vody je 

pomocí deš ových vpustí.  

2. Materiály 

2.1. Základní charakteristika 

2.1.1.  Hlavní asfaltový modifikovaný hydroizola ní pás ELASTEK 40 FIRESTOP 

 

ELASTEK je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Retardéry ho ení v asfaltovém pásu 

výrazn  omezují ší ení plamene. Nosná vložka je polyesterová rohož plošné hmotnosti 190 

g/m2 v podélném sm ru vyztužená sklen nými vlákny. Podélné vyztužení výrazn  zlepšuje 

rozm rovou stabilitu pásu. Na horním povrchu je pás opat en b idli ným ochranným 

posypem. Na spodním povrchu je opat en separa ní PE fólií. 

 

ELASTEK 40 FIRESTOP je ur ený do hydroizolací st ech ze dvou asfaltových pás  jako 

vrchní pás. Na první asfaltový pás v hydroizola ní vrstv  se celoplošn  natavuje. 

 

Technologie provád ní hydroizolace z pásu ELASTEK 40 FIRESTOP je shodná s technologií 

ostatních asfaltových pás  ady ELASTEK. 

 

Povrchová úprava 

ELASTEK 40 FIRESTOP se vyrábí s ochranným b idli ným posypem, který chrání 

asfaltovou hmotu proti ú ink m UV zá ení a snižuje povrchovou teplotu. 

 

 

 

 

 

 



2.1.2. Hlavní asfaltový modifikovaný hydroizola ní pás GLASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL  

 

Je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je sklen ná tkanina plošné 

hmotnosti 200 g/m2 .Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. Pás je na horním 

povrchu opat en jemným separa ním posypem. Na spodním povrchu je opat en separa ní PE 

fólií. Glastek se obvykle používá pro parot snou a pop ípad  pojistnou hydroizola ní vrstvu 

plochých st ech, jako spodní pás v hydroizola ní vrstv  na nových i opravovaných plochých 

st echách nebo jako horní pás tam, kde je hydroizolace krytá dalšími vrstvami (nap . inverzní 

st ešní skladba, st ešní skladba chrán ná vrstvou kameniva nebo dlažbou na podložkách). 

2.1.3. Tepelná izolace FOAMGLAS READY BLOCK 

 

P nové sklo FOAMGLAS se vyrábí ze speciálního aluminio-silikátového skla. Po 

vychlazení se sklo rozemele na velmi jemný prášek, který se p i mletí smíchá s ješt  

jemn jším uhlíkovým prachem. Výsledná sm s se v tenké vrstv  rozprost e do ocelových 

forem. Formy jsou následn  zah áté v tunelové peci na cca 1000 °C, ímž dojde 

k op tovnému roztavení sklen ného prášku a k sou asné oxidaci ástic uhlíku na CO2. Tento 

plyn vytvo í drobné bublinky, které až dvacetinásobn  zv tší p vodní objem roztaveného skla 

a vyplní celou formu. Po vyp n ní se vzniklý blok p nového skla zvolna ochlazuje z 1000 °C 

na 20 °C. Po kone ném zchlazení p nového skla z stává v jeho jednotlivých bu kách CO2 v 

podtlaku cca 1/3 atmosférického tlaku, který vzniká z d vodu zmenšení objemu 

ochlazovaného plynu. Po vychlazení se bloky p nového skla obrousí a zbaví povrchové 

“k rky”. Potom se d kladn  zkontroluje kvalita a homogenita vyp n ní. Bloky, které vyhoví 

všem kontrolám, se dále ežou na desky formátu 600 x 450 mm s konstantní tlouš kou (od 30 

do 180 mm) nebo na spádované desky i jiné tvarovky. Celá výroba je pln  automatizovaná a 

certifikovaná systémem kvality ISO 9002.  

 

Vlastnosti p nového skla: 

 

Vodot snost - P nové sklo FOAMGLAS je v celém svém objemu zcela vodot sné a 

nenasákavé (pro všechny kapaliny), takže se v ase nem ní jeho tepeln  izola ní vlastnosti.  

 



Parot snost - P nové sklo FOAMGLAS je zcela neprodyšné pro všechny plyny v etn  vodní 

páry a radonu. Je proto parot sné stejn  jako tabulové sklo a jeho koeficient difuzního odporu 

µ je nem iteln  vysoký (blíží se nekone nu).  

 

Neho lavost - P nové sklo FOAMGLAS je vyrobeno pouze z anorganických materiál  (skla 

a uhlíku), navíc p i teplot  1000 °C. Jedná se tedy o zcela neho lavý materiál. Podle EN 13 

501-1 je p nové sklo klasifikováno jako EUROCLASS A1 (dle starší SN 73 0823 jako 

stupe  A - neho lavé hmoty). P i požáru nevyvíjí kou  ani žádné toxické zplodiny a 

neodkapává. P nové sklo FOAMGLAS navíc díky své neprodyšnosti nepropouští kyslík 

nutný k ho ení okolních materiál  – nap . lepidel. 

  

 

Vysoká mechanická pevnost - P nové sklo FOAMGLAS má ve srovnání s jinými tepelnými 

izolacemi nejvyšší pevnost v tlaku (0,7 až 1,6 MPa podle typu). Krom  toho se  

vyzna uje také vysokou tuhostí a je prakticky nestla itelné. 

 

Tvarová stálost - P nové sklo FOAMGLAS nem ní své rozm ry ani tvar vlivem p sobení 

vn jšího prost edí, stla ení i stárnutí. Jeho tepelná roztažnost je srovnatelná s betonem nebo 

ocelí. Proto ho lze celoplošn  lepit ke konstruk ním materiál m a nevyžaduje vytvá ení  

speciálních dilata ních spár (až na výjimky v pr myslových aplikacích).  

 

Biologická odolnost - P nové sklo FOAMGLAS je zcela nepoživatelné pro hlodavce, hmyz a 

mikroorganismy. Nem že být napadeno plísn mi ani houbami.  

 

Chemická odolnost - P nové sklo FOAMGLAS je chemicky odolné obdobn  jako b žné 

sklo. Až na výjimky odolává v tšin  agresivních chemikálií v kapalné i plynné form .  

 

Snadná opracovatelnost - P nové sklo FOAMGLAS je lehce opracovatelné, jeho ezání se 

provádí oby ejnou pilou. Z izolace lze vytvo it i na stavb  p esné tvary na míru (nap . 

náb hové klíny) 

 

Ekologická nezávadnost - P nové sklo FOAMGLAS je ekologicky zcela nezávadné. Montáž 

izolace, provoz konstrukce ani skládkování zbytk  izolace neohrožuje životní prost edí. 



P nové sklo FOAMGLAS je vyrobeno z ist  p írodních materiál , a proto se dá bez 

problém  recyklovat. Použitím p nového skla FOAMGLAS šet íte životní prost edí.  

 

Technické parametry: 

 

 Deklarovaný sou initel tepelné vodivosti:  D = 0,040 W.m-1.K-1 

 T ída reakce na ohe :     A1 

 

P ednosti: 

 - velmi dobré tepeln -izola ní vlastnosti  

 - výborné mechanické vlastnosti   

 -  jednoduchá zpracovatelnost  

 - dlouhá životnost  

 - ekologická a zdravotní nezávadnost  

 - trvalá odolnost proti vlhkosti  

 - biologická neutrálnost  

 

2.1.4 Lepidlo PC 500 

Lepidlo PC 500 je jednosložkové tixotropní lepidlo za studena p ipravené k 

okamžitému použití. Je používáno p edevším v kompaktní st ešní skladb  FOAMGLAS. 

Lepidlo PC 500 se používá k celoplošnému lepení desek FOAMGLAS k betonovým 

podklad m st ech i podlah a také ke slepení spár mezi deskami i bloky. Lepidlo PC 500 se 

nanáší speciáln  upravenou gumovou st rkou na celý povrch nosné konstrukce. 

Zpracovatelnost lepidla PC 500 je srovnatelná s horkým asfaltem. 

 

2.1.5. Asfaltový penetra ní nát r 

 Je elastická bitumenová hmota mírn  modifikovaná syntetickým kau ukem, obsahuje 

chemické p ísady umož ující hlubokou penetraci a použití u mírn  vlhkých podklad . Tento 

penetra ní povlak je schopen nivelovat mikrotrhliny v podkladu. Nát r je odolný v i vod , 

slabým kyselinám a zásadám. 



Druh podkladu:  

Beton, omítky, zdivo, eternit, ocelové a plechové prvky (krytiny, oplechování, chráni ky 

a prostupy), lepenky a podobné materiály na bitumenové bázi, d ev né podklady a podklady 

na bázi d evní hmoty (cementovláknité a sádrovláknité desky, OSB desky aj.). 

Použití:  

Roztok ur ený pro penetra ní nát ry betonových konstrukcí atd. 

Vlastnosti  

- Velice snadná roztíratelnost 

- Rychleschnoucí 

- Nízká spot eba 

- Okamžit  použitelný 

- Zabra uje vnikání vody 

- Zvyšuje p ilnavost asfaltových hydroizolací 

- Výborná hloubková penetra ní schopnost 

- Odolný v i slabým kyselinám a zásadám 

- Na suchý i vlhký podklad 

 

2.1.6. Vyrovnávací (spádový) cementový pot r PORIMENT W S 

 

Je litá cementová p na, která se dopravuje na stavbu v tekutém stavu 

autodomícháva em a p edstavuje alternativu pro stavební materiály typu p nobeton, 

polystyrenbeton, deskový polystyren atd. Jedná se o moderní lehký silikátový materiál 

vzniklý zatvrdnutím cementové p ny, vyráb ný pomocí moderní, po íta em ízené 

technologie. Do n kterých typ  je p idáván drcený polystyren za ú elem lepších tepeln  

izola ních vlastností a snížení objemové hmotnosti. 

 

PORIMENT WS je cementová litá p na o stabiln jší konzistenci a vyšší pevnosti v 

tlaku pro spádové klíny, kde se p edpokládá kotvení izolací do této vrstvy. Maximální spád je 

5 % a minimální tlouš ka vrstvy je 2 cm. Používá se pro spádové vrstvy plochých st ech.  

 

 



Výhody: 

- Vyrovnání nerovností podkladu 

- Velmi rychlá realizace 

- Nízká objemová hmotnost 

- Bez použití ocelové výztuže 

- Minimální riziko akustických most  

- Úspora asu a pracovník  na stavb  

- Úspora elektrické energie a vody na stavb  

- Bez trvalých a drahých zábor  místa 

- Bez složitých strojních za ízení na stavb  

- Realizace i v místech s dokon enými okolními prostory 

 

 

Vlastnosti: 

- Objemová hmotnost po dosažení p irozené vlhkosti (suchá OH) 300–1200 kg/m3 dle 

typu 

- Pevnost v tlaku po 28 dnech / dosažení p irozené vlhkosti 0,3–2,0 MPa 

- Sou initel tepelné vodivosti od 0,067 W/mK v suchém stavu 

- Vyrovnávací vrstvy už od 2 cm tlouš ky 

3. Doprava a skladování. 
 

3.1. Hlavní asfaltový modifikovaný hydroizola ní pás ELASTEK 40 FIRESTOP 

 

 Hydroizola ní pásy ELASTEK 40 FIRESTOP budou dopravovány na stavbu 

nákladními automobily na paletách. Role se musí skladovat v suchém a chladném skladu, ve 

svislé poloze na vodorovné ploše. Chra te p ed teplem a vlhkostí (nap . slune ní sv tlo). 

B hem chladné sezóny je nutné minimáln  12 hodin p ed zpracováním skladovat p i teplot  + 

5°C.  Palety se nesmí stohovat. 

 



3.2. Hlavní asfaltový modifikovaný hydroizola ní pás GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 

 Hydroizola ní pásy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL budou dopravovány a 

skladovány obdobn  jako pásy ELASTEK. 

3.3.  Tepelná izolace FOAMGLAS 

 Systém bude dopravován pomocí nákladních automobil . Skladování na paletách 

v p vodním obalu na ur ené rovné a zpevn né ploše. Desky jsou baleny v polyetylénové fólii 

s ozna ením výrobce a základními údaji o výrobku. P i zvedání je ábem a podobnými 

zdvíhacími prost edky je nutné zabezpe it lana, textilní úvazky a nosné popruhy tak, aby p i 

zav šení nepoškodily rohy a hrany izola ních desek. 

 

3.4. Lepidlo PC 500 

 Lepidlo bude dodáno na stavbu pomocí nákladních automobil . Lepidlo bude v sudech 

po 25 kg. Skladování v chladu a suchu na paletách v p vodním obalu na rovné a zpevn né 

ploše. Lepidlo musí být chrán no p ed horkem, p ímým sluncem, otev eným ohn m a 

jiskrami. 

3.5. Asfaltový penetra ní nát r 

 Penetra ní nát r bude dodán na stavbu pomocí nákladních automobil . Nát r bude v 

plechovkách po 9 kg. Skladování v chladu a suchu na paletách v p vodním obalu na rovné a 

zpevn né ploše. Lepidlo musí být chrán no p ed horkem, p ímým sluncem, otev eným ohn m 

a jiskrami. 

 

3.6. Vyrovnávací (spádový) cementový pot r PORIMENT W S 

Poriment se vyrábí pomocí moderní, po íta em ízené technologie, na stavbu se dopravuje 

autodomícháva em. Podle objednávky požadovaného typu a množství Porimentu se zaveze na 

stavbu, kde jej složíme do vysoce výkonného dieselového erpadla. Díky možnosti dosáhnout 

velice nízkých objemových hmotností (až 300 kg/m3 v suchém stavu) a v ekonomice 

dopravních náklad  (jeden autodomícháva  doveze cementovou suspenzi na výrobu až 21 

m3 Porimentu).  



4. Pracovní podmínky 

  

 Stavba bude realizována výhradn  na pozemku investora. A to na pozemku p. 

.1268/44. Staveništ m se rozumí prostor pot ebný k realizaci stavby, tedy prostor ozna ené 

ásti, která bude po dokon ení sloužit uvedeným pot ebám. Prostor staveništ  bude oplocen, 

ádn  ozna en a zajišt n proti vstupu neoprávn ných osob. Skladovací plochy materiál  musí 

být na zpevn né a odvodn né ploše. Nejlépe s p ístupem ze dvou stran. A p edevším v dosahu 

stavebního je ábu. 

 Pracovníci, kte í budou realizovat plochou st ešní konstrukci musí být ádn  

proškoleni z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví. Dále budou užívat ochranné pom cky, 

jako jsou nap íklad pracovní helmy. 

 Práce musí být provád na p i teplotách vyšších jak +5°C  a venkovní teplota ve stínu 

by nem la p ekro it +25°C (tj. asi 50°C povrchové teploty pásu). Omezit se musí práce za 

dešt  a snížené viditelnosti, p i sn žení a silném v tru. Práci je nutno provád t za zvýšené 

opatrnosti. [21] 

5. P ipravenost 

  

Hrubá stavba ešené mate ské školy musí být p ed zahájením výstavby st echy provedena 

jako kompletní. P ed zahájením prací musí být dokon ena konstrukce stropu nad druhým 

nadzemním podlažím a vyzd ná atika. Stropní konstrukce musí být istá, hladká a bez ostrých 

hran. Jestli stropní kce. není bez ostrých hran a nerovností musí se vyspravit a zbrousit. Dále 

ze stropní konstrukce nesmí vystupovat výztuž, která musí být zakrytá krycí vrstvou. 

6. Pracovní postup 

6.1. Vyrovnávací (spádový) cementový pot r PORIMENT W S 

erstvou tekutou sm s PORIMENT erpadlo p e erpá na ur ené místo, kde ji pracovníci 

velmi rychle zpracují do požadovaného spádu až 5%. Délka gumových hadic m že být až 200 

m v horizontálním sm ru nebo až 100 m ve vertikálním sm ru. Po skon ení práce se za ízení 

ze stavby ihned odváží. Velmi snadná manipulace a vysoká rychlost ukládky.  

V míst  stavby nez stávají zbytky nespot ebovaného materiálu, protože ukládka probíhá 

erpáním z autodomícháva e p es speciální dieselové erpadlo. Díky tomu je tento postup 



rychlý a šetrný k již upraveným plochám (zahradám apod.) bez nárok  na zdroj vody a 

p ípojku elektrické energie. 

 

P íprava podkladu: 

 Podklad ur ený k nanesení cementového pot ru musí být istý, suchý, soudržný a bez 

ostrých vý n lk . Nesoudržné ásti a vý n lky je t eba odstranit a povrch vyspravit. Oleje, 

tuky a jiné ne istoty je t eba z podkladu odstranit.  

 

Zpracování: 

 

 PORIMENT se zpracovává za suchého po así p i teplot  podkladu min. +5° C. Posta í 

malé šnekové erpadlo na pot ry a gumové hadice se dají bez problém  vést již tém  

dokon eným interiérem nebo po fasád  Na st eše se vodícími lat mi nebo provázky pouze 

vyty í spády a materiál se do pot ebných ploch srovná bu  latí nebo houpací ty í. 

 

Spot eba: 

Cca 49 m3 cementového pot ru PORIMENT W S 

Objem domícháva e 7 m3) = celkem 7 x domícháva  

 

6.2. Asfaltový penetra ní nát r 

Nát r se musí nanášet vtíráním hmoty do podkladu pokrýva ským kartá em nebo 

št tkou. V p ípad  mírn  vlhkého podkladu je t eba vtírat intenzivn , nepoužívat st íkací 

za ízení, protože b hem vtírání se aktivují chemické látky k vylepšení p ilnavosti k vlhkému 

podkladu. U hydroizolace lehkého typu všechny další vrstvy nanášejte št tkou nebo 

pokrýva ským kartá em po zaschnutí p edchozí vrstvy. Do hmoty se nesmí p idávat žádné 

látky. 

 

P íprava podkladu: 

 Podklad musí být nosný, bez jakýchkoliv ne istost (prach, rez), bez ostrých hran a 

stojaté vody. Nesmí být zmrzlý nebo pokryt jinovatkou, m že být mírn  vlhký. Nové omítky 

a betony musí být vyzrálé. Je nutné odstranit staré k ehké a olupující se vrstvy se slabou 

p ilnavostí. Puchý e roz íznout do k íže a podlepit. V p ípad  narušení nosného podkladu je 

pot eba propadlá místa vyplnit speciálními maltami. 



 

Zpracování:  

 

 Nát r se nesmí používat na polystyrén. Zpracovává se za suchého po así p i teplot  

podkladu min. +5° C. P i provád ní nát ru se musí vyhýbat siln  proslun ným plochám. 

Nanesená hmota se musí chránit p ed intenzivním vysoušením a srážkami. 

 

 

Spot eba: 

Cca 108 l asfaltového penetra ního nát ru 

10 l cca 9 kg = 1 plechovka nát ru  

Celkem 11x plechovka penetra ního nát ru  

 

6.3.  Lepidlo PC 500 

Pro nalepení na nosnou konstrukci se lepidlo nanáší speciální zubovou st rkou na celý povrch 

podkladu (zuby cca 10 mm). Napojované spáry každé desky se namo í v loži z lepidla 

naneseného na podkladu.  

 

P íprava podkladu: 

Podklad musí být istý, suchý a zbavený mastnoty, rzi, prachu, oleje a vlhkosti. 

Povrchy kontaminované odbed ovacím olejem musí být odmašt ny. P ed aplikací je nutné 

podklad nat ít penetra ním nát rem. 

 

Lepidlo PC 500 je p ipraveno k p ímému použití. P ed použitím otev ete sud a 

aktivujte lepidlo vertikálními pohyby nap . d ev nou ty í (lepidlo nemíchejte a nepoužívejte 

míchadlo). Pro lepší zpracovatelnost v chladném po así doporu ujeme skladovat lepidlo ve 

vytáp ném prostoru po dobu min. 24 hod p ed použitím. 

Zpracování:  

 

Lepidlo se zpracovává p i teplot  podkladu min. +5° C. P i provád ní nanášení se 

musí vyhýbat siln  proslun ným plochám. Nanesená hmota se musí chránit p ed intenzivním 

vysoušením a srážkami. 



Spot eba: 

Celoplošné lepení zubovou st rkou: cca 4 kg/m2. 

Plocha st echy 360 m2 = 1140 kg lepidla. cca 9 kg = 1 plechovka nát ru  

Celkem 58 sud  s lepidlem 

 

6.4. Tepelná izolace FOAMGLAS 

Lepení desek FOAMGLAS READY BLOCK (konstantní tlouš ky nebo spádové). Pro 

nalepení na nosnou konstrukci se lepidlo nanáší speciální zubovou st rkou na celý povrch 

podkladu (zuby cca 10 mm). Napojované spáry každé desky se namo í v loži z lepidla 

naneseného na podkladu. Desky FOAMGLAS READY BLOCK se uloží na vazbu nejprve 

odsazené cca 3 cm od již položených desek a krouživým pohybem se p itla í k podkladu a 

p isunou se do kone né pozice tak, aby byly spáry t sn  dotla eny a slepeny. Asfaltové pásy 

se natavují p ímo na horní kašírovaný povrch desek FOAMGLAS READY BLOCK. 

Zpracování: 

 Lepení desek FOAMGLAS se musí provád t p i teplotách vyšších jak +5°C  a 

venkovní teplota ve stínu by nem la p ekro it +25°C (tj. asi 50°C povrchové teploty pásu). 

Omezit se musí práce za dešt  a snížené viditelnosti, p i sn žení a silném v tru. Práci je nutno 

provád t za zvýšené opatrnosti. 

 

P íprava podkladu: 

 

Podklad musí být istý, suchý a zbavený mastnoty, rzi, prachu, oleje a vlhkosti. 

Povrchy kontaminované odbed ovacím olejem musí být odmašt ny. P ed aplikací je nutné 

podklad nat ít penetra ním nát rem. 

Spot eba: 

Plocha st echy 360 m2  

1 x paleta desek tepelné izolace = 10 m2 

Celkem: 36 palet tepelné izolace FOAMGLAS READY BLOCK 

 

 

 



6.5. Hlavní asfaltový modifikovaný hydroizola ní pás GLASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL 

Hydroizola ní pás se pokládá (natavuje) za doporu ené minimální teploty vzduchu 10 

°C. Teplota podkladu by nem la klesnout pod 10 °C. P i nižších teplotách je nutné vždy v 

jednom denním záb ru provést celou hydroizola ní vrstvu v etn  nava ení vrchního 

asfaltového pásu. 

Hydroizolace z asfaltových pás  by se nem ly provád t p i teplotách nižších než 

doporu ených, za dešt , sn hu, námrazy nebo p i silném v tru. Teplota vzduchu, pásu i 

podkladu pro natavování pás  by nem la klesnout pod 5°C. V p ípad  aplikace samolepicího 

pásu by minimální teplota vzduchu, pásu i podkladu nem la klesnout pod 10°C. P i nižších 

teplotách je nutné vždy v jednom denním záb ru provést celou hydroizola ní vrstvu v etn  

nava ení vrchního asfaltového pásu. P i rozpo tování hydroizolací realizovaných v chladném 

období je t eba po ítat s vyšší spot ebou plynu do ho ák , zvýšením pracnosti a tedy 

zpomalením pokládky. 

Modifikované natavované + 5°C. (Minimální teplota je stanovena s ohledem na mezní 

podmínky pro kvalitní práci izolatér , pás je teoreticky zpracovatelný i za nižších teplot). 

 

Klad pás : 

 

Všechny pásy v hydroizolaci se kladou jedním sm rem. Musí být posunuty v i sob  

tak, aby spoje nebyly nad sebou (tvo í-li hydroizolaci dva pásy, posunou se v i sob  o 

polovinu ší ky). Pásy se kladou na vazbu tak, aby elní spoje byly vyst ídány a styk bo ního a 

elního spoje m l tvar T (ne X) (viz obrázek /1/). V hydroizola ní vrstv  z více pás  se pásy 

mezi sebou celoplošn  sva ují. 

 



P íprava podkladu: 

 

Podklad musí být bez jakýchkoliv ne istost (prach, rez), bez ostrých hran a stojaté 

vody. Nesmí být zmrzlý nebo pokryt jinovatkou, m že být mírn  vlhký 

 

Spot eba: 

Plocha st echy 360 m2  

Balení – 7,5 m2
. 

Celkem 48 kus  balení asfaltových pás  

 

6.6. Hlavní asfaltový modifikovaný hydroizola ní pás ELASTEK 40 FIRESTOP 

Po dokon ení podkladní vrstvy se za ne tento pás pokládat plnoplošným natavením v 

opa ném sm ru. Musí se dbát na to, aby pásy byly kladeny rovnob žn  s lícem budovy a s 

p esahem minimáln  100 mm. Pokládání se budou v novat 2 izolaté i. 1 bude postupn  pás 

rozvíjet a druhý celoplošn  natavovat propan butan ho ákem. T etí pracovník bude postup 

materiálov  zásobovat. 

Hydroizola ní pás se pokládá za doporu ené minimální teploty vzduchu 10 °C. 

Teplota podkladu by nem la klesnout pod 10 °C. P i nižších teplotách je nutné vždy v jednom 

denním záb ru provést celou hydroizola ní vrstvu v etn  nava ení vrchního asfaltového pásu. 

Hydroizolace z asfaltových pás  by se nem ly provád t p i teplotách nižších než 

doporu ených, za dešt , sn hu, námrazy nebo p i silném v tru. Teplota vzduchu, pásu i 

podkladu pro natavování pás  by nem la klesnout pod 5°C. V p ípad  aplikace samolepicího 

pásu by minimální teplota vzduchu, pásu i podkladu nem la klesnout pod 10°C. P i nižších 

teplotách je nutné vždy v jednom denním záb ru provést celou hydroizola ní vrstvu v etn  

nava ení vrchního asfaltového pásu. P i rozpo tování hydroizolací realizovaných v chladném 

období je t eba po ítat s vyšší spot ebou plynu do ho ák , zvýšením pracnosti a tedy 

zpomalením pokládky. 

Atika a p echod na svislou konstrukci: 

Povrch atiky i svislých konstrukcí musí být upraven pro natavování. P i izolování 

rovných ástí atiky používáme na ezané pruhy pat i né délky (dle rozm r  atiky). P í ezy 

pás  natavujeme zespoda – z vodorovné plochy, kde si p edem (nap . pomocí š rova ky) 



vyzna íme po áte ní áru (u spodního pásu min. 80 mm od atikového klínu, u horního pásu 

min. 160 mm od atikového klínu). Na korun  atiky natavujeme pásy na celou plochu a poté je 

mechanicky p ikotvíme, nap . spole n  s prvky oplechování nebo p es d ev nou fošnu (slouží 

k p ipojení oplechování atiky, p ípadn  m že být pomocí této fošny a proužk  pásu vytvo en 

správný sklon atiky do st echy).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 - Ukon ení hydroizolace z asfaltových pás  na atice 

  

Opracování vnit ního koutu: 

-  V ploše musí být proveden první hydroizola ní pás bez posypu a osazen atikový klín. 

-  Do koutu se nataví p í ez univerzální tvarovka 1, na svislou hranu koutu a atiku p í ez 

univerzální tvarovka 2, nutnost dodržet p esah 30 mm. 

-  Na korun  atiky se do koutu nataví tverec koutová tvarovka 2, nast ižený r žek se 

p ihne do svislé ásti koutu. 

-  P í ezy pásu bez posypu koutová tvarovka 1a a 1b se natavují v koutu na svislou a 

vodorovnou plochu podkladní konstrukce. Pás se nesmí natavit na vložený atikový 

klín. Na korun  atiky se pás nataví na celou plochu. V ploše musí být dodržen p esah 

80 mm. 



- Z plochy se p ivede až k hran  náb hového klínu pás s posypem. 

- Do koutu se nataví p í ez univerzální tvarovka 3, p ed položení je nutné provést 

p ípravu na kvalitní natavení na již provedeném pásu s posypem, na svislou hranu a 

atiku se nataví univerzální tvarovka 4, pozor na dodržení p esahu 30 mm. 

- Na atiku se nataví koutová tvarovka 3. 

- Nakonec se v kout  nataví p í ezy koutová tvarovka 4a a 4b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P íprava podkladu: 

 

Musí být dokon ena první podkladní vrstva. Podklad musí být bez jakýchkoliv 

ne istost (prach, rez), bez ostrých hran a stojaté vody. Nesmí být zmrzlý nebo pokryt 

jinovatkou, m že být mírn  vlhký 

 

Spot eba: 

Plocha st echy 360 m2  

Balení – 7,5 m2
. 

Celkem 48 kus  balení asfaltových pás  

7. Personální obsazení: 

Vyrovnávací cementový pot r PORIMENT 

Na výstavbu spádové vrstvy jednopláš ové st echy je doporu eno 7 pracovník  v etn  

vedoucího pracovníka. 

 

Po et pracovník :  6  =>   1 x  Obsluha domícháva e  

     1 x Obsluha erpacího za ízení 

4 x betoná i provád jící vrstvu 

 



Asfaltový penetra ní nát r 

Po et pracovník :  2  =>   2 x  Nat ra  (roztírání penetra ního materiálu) 

      

Lepidlo PC 500 a FOAMGLAS READY BLOCK 

Po et pracovník :  4  =>   2 x  Izolaté i (Kladení a lepení tep. izolace) 

     2 x Pomocný d lník (dodávání materiál , pomocné 

     práce, chystání desek, ezání) 

 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

Po et pracovník :  3  =>   2 x  Izolaté i (Kladení pásu, natavování) 

     1 x Pomocný d lník (dodávání materiál , pomocné 

     práce, chystání desek, ezání) 

 

ELASTEK 40 FIRESTOP 

 

Po et pracovník :  3  =>   2 x  Izolaté i (Kladení pásu, natavování) 

     1 x Pomocný d lník (dodávání materiál , pomocné 

     práce, chystání desek, ezání) 

 

Oplechování :  2  =>   2 x Klempí  

  

8. Stroje a pom cky 

Vyrovnávací cementový pot r PORIMENT 

 

- Domícháva   

- erpadlo na vytla ení betonové sm si do požadované výšky 

- Gumové hadice 

- Vodící lat , provázky na vyty ení spád , stahovací lat , hráb  na stahování betonu.  

- Vodováha, hladítka, lopata 

 

 



Asfaltový penetra ní nát r 

- Št tky, št tce 

 

Lepidlo PC 500 

K nanesení je zapot ebí: 

- zubovou st rkou (zuby cca 10 mm). 

 

Tepelná izolace FOAMGLAS READY BLOCK 

K montáži izolace je zapot ebí: 

- zubové st rky k nanesení lepidla  

- metr, pásmo 

- pila na ezání desek tepelné izolace 

 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

K montáži je zapot ebí: 

- N žky  

- metr, pásmo, š rova ka, 

- Kladívko 

- izolatérský n ž s rovnou a há kovou epelí 

- silikonový p ítla ný vále ek ší ky 40 mm  

- 1 x propan-butan ho ák 

- 2 x propan – butan bomba 

 

 

ELASTEK 40 FIRESTOP 

K montáži je zapot ebí: 

- N žky  

- metr, pásmo, š rova ka, 

- Kladívko 

- izolatérský n ž s rovnou a há kovou epelí 

- silikonový p ítla ný vále ek ší ky 40 mm  

- 1 x propan-butan ho ák 

- 2 x propan – butan bomba 

 



9. BOZP 

 

 P i doprav  a manipulaci s materiály pot ebných pro realizaci ploché st echy je t eba 

dbát na všechna bezpe nostní opat ení p íslušných p edpis . Pracovníci jsou povinni nosit 

pracovní pom cky jako jsou helmy, ochranný pracovní od v, boty a pracovní rukavice. 

 

 

Práce ve výškách 

 

 Za práci ve výškách se považuje práce v jakékoliv výšce, ale p i práci ve výšce od 1,5 

m musí zam stnavatel zajistit ochranu zam stnanc  proti pádu z výšky. P i úvahách o 

zajišt ní pracovník  v menších výškách je ur it  užite né vycházet z analýzy rizik a tomu 

p izp sobit reálné prost edky a zp soby zabezpe ení. Co všechno by m l zam stnavatel 

zajistit zam stnanc m pracujícím ve výškách, podrobn  ur uje na ízení vlády . 362/2005 

Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s 

nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky (dále jen "na ízení vlády"). 

 

9.1. Ochrana proti pádu z výšky 

 Kolektivní ochrana 

- Lávky, ochranné koše 

- Zábradlí 

 Záchytné systémy proti pádu 

- Horizontální (lankové, lištové) 

- Vertikální¨ 

 Zajišt ní osob p i práci ve výškách 

- Bezpe nostní postroje 

- Lana 

- Tlumi e pádu 

- Kotvící body 

- Samonavíjecí a vyproš ovací za ízení 

- Upínací pom cky (karabiny a háky 

 



10. Tepeln  technické posouzení 
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Záv re né srovnání variant st ech 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

01. Záv re né srovnání variant st ech 

 

 

DEKROOF skladba: 

 

 Pro zajišt ní požadovaných vlastností st ešního plášt  z hlediska tepelné techniky, 

byly pro zateplení použity rovné desky EPS 100 S Stabil, tak také spádové klíny EPS 100 S 

Stabil se spádem 2 %. 

 

Výhody této skladby: 

- Lepší tepelné vlastnosti st echy 

- Nižší cena než u st echy FOAMGLAS 

- Nižší skladba st echy 

- Kratší doba realizace 

Nevýhody této skladby: 

- Vyšší po et vrstev st echy 

- Odvodn ní st echy - deš ové vpusti  

 

FOAMGLAS skladba: 

Pro zajišt ní požadovaných vlastností st ešního plášt  z hlediska tepelné techniky, byly pro 

zateplení použity desky z p nového skla FOAMGLAS o tl. 180 mm. A spádování 

cementovým pot rem PORIMENT. 

 

Výhody této skladby: 

- Nižší po et vrstev st echy 

 

Nevýhody této skladby: 

- Delší doba realizace st echy 

- Vyšší cena st echy 

- Delší doba realizace st echy (technologické p estávky) 

- Vyšší skladba st echy 



 

1.1. Rozdíly mezi plochými st echami 

  

Po et vrstev:    DEKROOF     - 7 vrstev 

    FOAMGLAS    - 6 vrstev 

 

 

Výška skladeb se stropem: DEKROOF    - 555 mm 

    FOAMGLAS    - 647 mm 

 

Cena:    DEKROOF    - 684 501 K  s DPH 

    FOAMGLAS    - 1 586 623 K  s DPH 

 

Z hlediska tepelných vlastností: 

   

  DEKROOF    -Tepelný odpor konstrukce   R= 6.85 m2K/W 

-Sou initel prostupu tepla  U= 0,143 W/m2K 

       

   

  FOAMGLAS    -Tepelný odpor konstrukce   R= 4.84 m2K/W 

      -Sou initel prostupu tepla  U= 0.21 W/m2K 

       

 

Tepelné posudky byly provedeny na místech s nejmenší vrstvou tepelné izolace. Výsledný 

sou initel prostupu tepla spl uje požadovanou normovou hodnotu U,N = 0,24 W/m2K. 

 

 

Z hlediska asové náro nosti. 

  DEKROOF   - 13 dní 

  FAOMGLAS   - 15 dní (dodržení tech. p estávky) 

 








