
PÁTEK 10. 2. 2017 

Vstupní hala II, sál č. 4 (na konci haly 3) 

 

10.30 – 13.40 Údržba a čištění střech a fasád 
 

Pořadatel: Střechy Praha 
Odborný garant: Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební  
Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání  ČKAIT 

 

Cílem semináře je podat základní informace o nezbytnosti údržby a čištění střech a fasád objektů. 
V přehledu budou definovány povinnosti realizátorů a vlastníků objektů z hlediska právních 
a navazujících předpisů. V jednotlivých přednáškách zaměřených na šikmé a ploché střechy bude 
podrobně rozebrána problematika údržby s ohledem na předpisy, technologie a postupy a rovněž 
i specifická údržba v zimním období, v části fasád budou zmíněna specifika údržby jednotlivých 
konstrukcí neprůhledných a prosklených fasád a možnosti jejich ochrany proti základním typům 
znečištění. V přednáškách bude zmíněno i nezbytné zabezpečení a ochrana zdraví při práci. Budou 
představeny tradiční i nové technologie čištění, údržby, ochrany fasádních a střešních povrchů. 
 
10.30  Zahájení  

Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, soudní znalec se
 specializací střešní konstrukce a obvodové pláště budov 

 
10.30 – 10.40 Legislativní úvod do problematiky  

Ing. Jitka Víchová, Česká společnost pro stavební právo 

1. Údržba stavby ve stavebních předpisech  
2. Povinnosti vlastníka stavby 
3. Kontrolní prohlídky stavby  
4. Vztah k obecným požadavkům na výstavbu  

10.45 – 10.50 Bezpečnost při provádění údržby střech a fasád 
  Ing. Eduard Schilhart, CSc., Topwet, projektant a revizor záchytných systémů a  
  koordinátor BOZP    
 
10.55 – 11.25 Šikmé střechy  

Jiří Vrňata, Ing. Lukáš Žáčik, Atelier Střechy, odborné poradenství a posouzení 
šikmých střech 
 

1. Specifikace typů střech, druhy krytin z pohledu údržby 
2. Pravidelná, cyklická údržba (předpisy, technologie a postupy) 
3. Údržba v zimním období (předpisy, technologie a postupy) 
4. BOZ při práci na šikmé střeše (nutné zabudované prvky a konstrukce, nezbytné 

zabezpečení)  

 
11.30 – 12.00 Ploché střechy 

Ing. Libor Vykydal, předseda Technické komise pro hydroizolační fólie, z.s. 
 

1. Specifikace typů střech (pochozí a nepochozí, typy krytin z pohledu údržby) 



2. Pravidelná, cyklická údržba (předpisy, technologie a postupy) 
3. Údržba v zimním období (předpisy, technologie a postupy) 
4. BOZ při práci na ploché střeše (nutné zabudované prvky a konstrukce, nezbytné 

zabezpečení)  
 

12.05 - 12.35 Fasády a prosklené střešní konstrukce 

Ing. Jiří Viktora, TPF, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 

 

1. Údržba fasád různých typů budov (rodinné domy, bytové domy, administrativní a ostatní 
budovy) 

2. Neprůhledné fasádní konstrukce, jejich znečištění a způsoby čištění 
3. Prosklené výplně fasád, jejich znečištění a způsoby čištění 
4. Ostatní konstrukce fasád, jejich znečištění a způsoby čištění  
5. Ochrana proti vandalským sprejovým kresbám, znečištění fasád ptáky a soklů psy 
6. BOZ při čištění, údržbě a kontrole fasád a prosklených střešních konstrukcí 

 
 
12.40 - 13.40 Moderní technologie čištění a údržby střech, fasád a dalších povrchů 
  Ing. Jan Hrdlička, Fasádní Servis®, Profesionální údržba povrchů 
 

1. Typy fasádních a střešních povrchů a možné formy znečištění povrchů  
2. Moderní technologie revitalizace a čištění fasádních a střešních povrchů 

- čištění chemické, nanotechnologické, parní, vysokotlaké, mechanické  
3. Moderní technologie ochrany a impregnace fasádních a střešních povrchů 

- ochranné systémy proti zelenání, šednutí, UV degradaci, řasám, plísním, graffiti 
4. Moderní technologické postupy a jejich aplikace v praxi 

- inspekce povrchů, vstupní prohlídka se zákazníkem, rozpočty, dlouhodobý záruční servis  
 


