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Anotace 

 

Tématem bakalářské práce je projekční návrh bytového domu o třech nadzemních 

podlažích a jednom podzemním. Dále také technologický postup realizace hydroizolace 

spodní stavby na navržený bytový dům.  

V domě se nachází celkem devět bytových jednotek, které jsou umístěny v prvním, 

druhém a třetím podlaží. V podzemním podlaží se nachází nebytové prostory. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První je část pozemního stavitelství, která 

obsahuje výkresovou dokumentaci a technickou zprávu. Druhou částí je část technologická, 

která se zabývá technologickým postupem, harmonogramem a položkovým rozpočtem 

realizace hydroizolace. 

 

Annotation 

 

The topic of this bachelor´s work  is a project of proposal block of flats, which 

includes three floors and underground. Furthermore it contains technological process 

of implementation waterproofing lower construction on the proposed  block of flats.  

The house has a total of nine flats these are located on the first, second and third floor. 

The ground floor has been designed as a storage  space. 

The thesis is divided into two parts. The first is part of building construction, which 

includes drawings and technical documentation. The second part consists a technology design, 

which is engaged in a process schedule and itemized budget implementation of waterproofing. 

 

 

Klíčová slova 

Bytový dům, stavebně technologický projekt, technická zpráva, technologický postup 

realizace hydroizolace spodní stavby, harmonogram, položkový rozpočet 

 

 

Keywords 

House of flat, construction and technology project, technical documentation, 

technological process of implementation waterproofing lower construction, schedule, 

itemized budget 
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Seznam použitého značení: 

 

HI:  Hydroizolace 

HPV: Hladina podzemní vody 

U: Součinitel prostupu tepla 

EPS: Expandovaný polystyrén 

PD:  Projektová dokumentace 

TP: Technologický postup 

TI: Tepelná izolace 
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1 Úvod 

 

Cílem bakalářské práce bylo narýsovat a napsat stavebně technologický projekt pro 

bytový dům, který má obsahovat výkresovou dokumentaci stavební části ve stupni projektové 

dokumentace ohlášení stavby, technickou zprávu ke stavební části, technologický postup, 

harmonogram a položkový rozpočet realizace hydroizolace spodní stavby. 

Pro návrh bytového domu jsem si zvolil kompletní stavební systém společnosti 

Porotherm. Za největší výhody považuji snadný návrh v modulu 250 mm, jednoduchou 

realizaci, díky dlouholeté tradici a dostupnost materiálu, který je velmi rozšířený. Při stále 

rostoucích cenách energie a celosvětovém trendu snižování energetické náročnosti nejen 

staveb, jsem se rozhodl použít do obvodových stěn cihelné bloky tloušťky 500mm (Porotherm 

50 Hi Profi), které disponují dobrými tepelně izolačními vlastnostmi (U=0,16 W/m
2
K, včetně 

omítky) bez nutnosti objekt dále zateplovat. Zdivo v suterénu bylo z ekonomických důvodů 

navrženo z cihelných bloků tloušťky 300 mm (Porotherm 30 Profi), na nějž bude nanesena 

cementová omítka, hydroizolace, pěnový polystyren Isover EPS Perimetr z důvodu ochrany 

hydroizolační vrstvy a geotextilie Filtek 300. 

Návrh bytového domu jsem se snažil vytvořit tak, aby byl za provozu energeticky 

úsporný, mimo již zmíněné zdivo jsem se snažil navrhnout i dostatečné množství kvalitní 

tepelné izolace a nepostradatelné doplňky jako jsou kvalitní tepelně izolační okna a dveře. 

Při volbě hydroizolace spodní stavby jsem se rozmýšlel mezi asfaltovými pásy a 

fóliovými hydroizolacemi. Na základě rozšířenosti a cenové dostupnosti jsem se rozhodl pro 

asfaltové pásy. Technologický postup jsem vypracoval na navržený bytový dům, kde se 

hladina podzemní vody nachází cca 6 m pod úrovní terénu a hydroizolace bude tedy navržena 

pouze proti zemní vlhkosti. Proti zemní vlhkosti stačí z hlediska nepropustnosti vody 

navrhnout jeden asfaltový pás tloušťky 4mm. Konkrétně jsem zvolil oxidovaný asfaltový pás 

společnosti Dektrade – Dekglass G200 S40, který je přímo určený do povlakových 

hydroizolací spodní stavby, je snadno dostupný a zpracovatelný. 
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2 Technická zpráva ke stavební části 

 

2.1 Identifikační údaje o stavbě: 

2.1.1 Identifikační údaje stavby: 

Název stavby:   Bytový dům 

Místo stavby:   ul. Demlova, Olomouc 77900, parcela č. 628/96 

Kraj:    Olomoucký 

Charakter stavby:  Novostavba 

Stupeň PD:   Stavební povolení 

 

2.1.2 Identifikační údaje investora: 

Investor:   Barbora Jenčíková, Bulharská 17, Prostějov 

 

2.1.3 Identifikační údaje projektanta: 

Projektant:   Petr Vyhlídal, Chořelice 1254, Litovel 

 

2.1.4 Identifikační údaje dodavatele stavby: 

Dodavatel stavby:  RychloStav s.r.o., Hrdinů 5, Olomouc 77300 

 

2.2 Účel objektu a popis stavby: 

Hlavní účel objektu je výstavba nových bytových jednotek v okrajové části města 

Olomouce. 

Bytový dům je navržen na stavební parcele č. 628/96 o celkové výměře 1930,5 m
2
 

v katastrálním území Olomouc v obytné zóně. Vjezd na pozemek je z ulice Demlova 

po dočasné komunikaci o šířce 6 m. Parcela je situována ve vodorovném území, je kompletně 

zatravněná. Podloží je tvořeno písčitojílovitými hlínami pevné konzistence 2. a 3. třídy 

těžitelnosti, jejich hranice se nachází v hloubce cca 1,5 m. Riziko pronikání radonu nebylo 
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v území zjištěno. Podzemní voda byla v rámci geologického průzkumu zjištěna v hloubce cca 

6 m pod úrovní terénu. Pozemek není oplocen, ale před zahájením výstavby bude oplocen 

mobilním oplocením. U vjezdu je ve zděném pilířku napojení elektřiny se zásuvkovou skříní. 

Vodovod je napojen z uličního řádu do vodoměrné šachty. Inženýrské sítě jednotné 

kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v ulici Demlova. 

Bytový dům se skládá ze tří nadzemních podlaží a jednoho podzemního. Střecha 

je navržena plochá, jednoplášťová. Ve třech nadzemních podlažích se nachází bytové 

jednotky a společné prostory. V suterénu jsou prostory nebytové a společné. V půdoryse je 

objekt obdélníkového tvaru o rozměrech 24,25 x 12,25 m s předsazenou vstupní částí 

a s vystupujícími lodžiemi v prvním a druhém podlaží a balkóny ve třetím podlaží. 

Objekt bude založen na základových betonových monolitických pásech. Nosné 

obvodové stěny v nadzemních podlažích budou vyzděny cihlami Porotherm 50 Hi Profi 

(vyjma předsazené vstupní části, která bude z cihel Porotherm 30 Profi). Vnitřní nosné stěny 

a obvodové stěny suterénu budou vyzděny z cihel Porotherm 30 Profi. Nenosné vnitřní stěny 

budou vyzděny z cihel Porotherm 11,5 Profi. Předsazené stěny lodžií budou vyzděny z cihel 

Porotherm 8 Profi. Prefamonolitická stropní konstrukce tloušťky 250 mm bude sestavena 

z nosníků Porotherm POT a vložek Porotherm MIAKO a zalita čerstvým betonem. Plochá, 

jednoplášťová střecha bude sestavena nosnou konstrukcí stropu Porotherm, parozábranou, 

spádovou vrstvou s funkcí tepelné izolace a hydroizolační vrstvou. 

 

2.3 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního 

a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí 

objektu včetně jeho přístupu: 

Návrh urbanistické koncepce vychází z místních podmínek a splňuje závazné pokyny 

dané regulačním plánem města Olomouc. Objekt bytového domu je umístěn v okrajové části 

města Olomouce v obytné zóně. Na severní straně parcely vede ulice Demlova, na západní 

straně ulice Na Letné, tyto ulice se kříží na rohu parcely. Stavba je navržena tak, aby 

navazovala na okolní zástavbu, která je většinou také tvořena novostavbami. 

Asfaltový vjezd na parcelu bude z ulice Demlova. Povede na asfaltové parkoviště před 

vlastní budovou. Parkoviště bude dále pokračovat podél parcely k její hranici na východní 

straně. Zároveň povede na druhou stranu parcely na západní straně, kde bude dále pokračovat 

rovnoběžně se západní hranicí až na sousední parcelu, kde bude napojeno na stávající 
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parkoviště přilehlého bytového domu. Na parkovišti budou vyhrazená místa pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Parkoviště bude od bytového domu odděleno 

pásem zeleně, který bude přerušený v místě pěší komunikace mezi parkovištěm a bytovým 

domem. Pěší přístup na parcelu je na severní straně. Po celém obvodu na severní a západní 

straně je vedena pěší komunikace, která bude od parkoviště oddělena pásem zeleně. Všechny 

pěší komunikace budou zhotoveny ze zámkové dlažby. 

V suterénu bytového domu se nachází chodba, technická místnost, kolárna 

s kočárkárnou a jednotlivé sklepy pro každý byt. V každém dalším podlaží se nachází chodba 

a tři byty o různých dispozicích. Největší byty na západní straně se skládají ze zádveří, 

obývacího pokoje, kuchyně, koupelny, WC a tří ložnic. Prostřední byty se skládají ze zádveří, 

obývacího pokoje, kuchyně, koupelny a WC. Byty na východní straně se skládají ze zádveří, 

obývacího pokoje, kuchyně, koupelny, WC a dvou ložnic.  

Na parcele budou zachovány čtyři stávající stromy, další úprava okolí bytového domu 

bude vypracována zahradním architektem. 

 

2.4 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, 

zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění 

Celková plocha pozemku:   1930,50 m
2
 

Zastavěná plocha pozemku:   307,01 m
2 

Obestavěný prostor:    3597,65 m
2
 

Podlahová plocha celkem:   978,12 m
2
 

Počet bytů:     9 

 

2.4.1 Užitková a obytná plocha bytů v jednotlivých podlažích: 

1. NP - užitková plocha: 231,30 m
2
 

 - obytná plocha: 157,88 m
2
 

 

2. NP - užitková plocha: 231,30 m
2
 

 - obytná plocha: 157,88 m
2
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3. NP - užitková plocha: 231,90 m
2
 

 - obytná plocha: 157,88 m
2
  

 

2.4.2 Orientace, oslunění a osvětlení 

Čelo budovy je orientováno na sever. Tímto směrem jsou také orientovány všechny 

ložnice. Jižním směrem jsou orientovány obývací pokoje a kuchyně. Zbývající místnosti jsou 

převážně uprostřed budovy a tedy bez oken. 

Oslunění a osvětlení bytů v objektu je zajištěno orientací na světové strany 

a dostatečnou plochou okenních otvorů. 

 

2.5 Technické a konstrukční řešení objektu 

Bytový dům je navržen jako zděný. Svislé konstrukce jsou zhotoveny z cihelných bloků 

Porotherm. Stropní konstrukce jsou navrženy jako prefamonolitické z nosníků Porotherm 

POT, vložek MIAKO a čerstvého betonu. Komunikace mezi jednotlivými podlažími bude 

zajišťovat přímé dvouramenné železobetonové monolitické deskové schodiště. Střecha je 

navržena jako plochá, jednoplášťová. Veškerý materiál, který bude při výstavbě použit, musí 

splňovat veškeré požadavky certifikace a prohlášení o shodě.  

 

2.5.1 Příprava území a zemní práce 

Před zahájením výkopových prací bude sejmuta ornice o tloušťce 300 mm. 291,97 m
3
 

bude potřeba pro terénní úpravy, proto se uloží na mezideponii na parcele podle výkresu 

zařízení staveniště. Přebytečná ornice bude odvezena na skládku zeminy určenou stavebním 

úřadem města Olomouc. Odborně způsobilá osoba na parcele vytyčí hranice objektu pomocí 

laviček. Na parcele se nenachází žádné inženýrské sítě, proto není třeba je vyznačovat. 

Veškeré zemní práce se budou provádět strojně do hloubky -2,319 m od ±0,000 m. 

S ručními pracemi se počítá pouze pro dočištění a urovnání základové spáry před betonáží 

základů. Základové rýhy budou strojně kopány do hloubky 500 mm od jámy výkopu        

(od -1,819 do -2,319) kolmo bez pažení. Zemina je tvořena písčitojílovitými hlínami pevné 

konzistence 2. a 3. třídy těžitelnosti, jejich hranice se nachází v hloubce cca 1,5 m. Výkopová 

jáma bude tedy ve sklonu 1:1. Hladina podzemní vody byla při hydrogeologickém průzkumu 

zjištěna v hloubce cca 6 m pod úrovní terénu, odčerpávání vody z výkopu ani jiná opatření 
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tedy nejsou nutná. Vykopaná zemina, potřebná k zásypovým pracím, bude uložena na parcele 

na mezideponii podle výkresu zařízení staveniště. Přebytečná zemina bude odvezená na 

skládku zeminy. 

 

2.5.2 Základy 

Objekt bytového domu bude založen na monolitických základových pásech z prostého 

betonu C16/20. Do základů budou vloženy zemnící pásky hromosvodu. Beton bude postupně 

dovážen podle objednávky a čerpán do základových spár. Beton základových pásů 

přesahujících vykopané spáry musí být ukládán do bednění. Bednění musí být řádně 

postaveno, zabezpečeno a opatřeno bednícími nátěry. 

Všechny základové práce budou provedeny dle platných norem a výkresové 

dokumentace. 

 

2.5.3 Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce bytového domu a obvodové zdivo suterénu budou provedeny 

z cihelných bloků Porotherm 30 Profi (247 x 300 x 249 mm) na maltu Porotherm Profi pro 

tenké spáry (1 mm). 

Obvodové zdivo ve zbývajících podlažích bude provedeno z cihelných bloků Porotherm 

50 Hi Profi (250 x 500 x 249 mm) na maltu Porotherm Profi. Předsazený vstup bude vyzděn 

z tvárnic Porotherm 30 Profi na maltu Porotherm Profi. 

Konstrukční výška objektu je 3250 mm. Všechny svislé nosné konstrukce budou 

vyzděny do výšky 3000 mm od jejich paty. 

Výplňové otvory budou překryty překlady Porotherm 7. Pro zamezení tepelného mostu 

jsou překlady doplněny tepelnou izolací Isover EPS 70F tloušťky 150 mm. Na překlady bude 

připevněno pletivo pro zpevnění omítky. Specifikace překladů viz výkresy č. 2 – 5. 

Všechny práce na svislých nosných konstrukcích musí odpovídat platným normám, 

výkresové dokumentaci a technologickému postupu. 

 

2.5.4 Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce tloušťky 250 mm jsou navrženy jako prefamonolitické z nosníků 

Porotherm POT (š = 160 mm, v = 175 mm), vložek MIAKO 19/62,5, 19/50, 8/62,5 a 8/50 
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a čerstvého betonu třídy C20/25. Podle ČSN EN 15037-1 musí být nadbetonávka stropních 

vložek vyztužena svařovanou sítí minimální plochy 50 mm
2
/m. Nadbetonávku tedy vyztužíme 

KARI sítí 6/150. 

Konzoly lodžií a balkónů budou tvořeny stropní konstrukcí Porotherm, která nebude 

zakončena na obvodovém zdivu, ale bude přes něj přesahovat. 

Ztužující věnce výšky 250 mm jsou navrženy v úrovni stropní konstrukce 

z železobetonu třídy C20/25 a jsou vyztuženy betonářskou výztuží z oceli třídy 10 425 (V) 

o průměru 12 mm. Třmínky jsou z oceli 10 216 (E) o průměru 6 mm po 200 mm. Jako 

ztracené bednění jsou použity věncovky Porotherm VT 8 (497 x 80 x 238 mm). Pro omezení 

tepelného mostu je mezi věncovky a železobetonovou směs vložena tepelná izolace Isover 

EPS 70F tloušťky 120 mm. 

Provedení vodorovných nosných konstrukcí musí odpovídat platným normám, 

výkresové dokumentaci a technologickému postupu. 

 

2.5.5 Schodiště 

Komunikace mezi jednotlivými poschodími je zajištěna pomocí přímého, 

dvouramenného, železobetonového monolitického deskového schodiště z betonu třídy 

C20/25. Schodiště je vyztužené betonářskou výztuží z oceli 10 505 (R). Nosnou konstrukcí 

schodiště je železobetonová, dvakrát lomená deska, která je uložená na nosném zdivu na obou 

koncích schodiště. Jednotlivé stupně schodiště jsou nadbetonovány na nosnou desku betonem 

třídy C 20/25. Stupně, podesty i mezipodesty jsou obloženy keramickou dlažbou. Schodiště 

bude ve své patě uloženo na základový pás. Schodiště musí být provedeno podle platných 

norem a výkresové dokumentace. 

 

2.5.6 Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je navržena jako plochá, jednoplášťová, s odtokem vnitřním 

potrubím. Nosnou konstrukci bude tvořit prefamonolitický strop Porotherm, na který bude 

natavena parozábrana z oxidovaného asfaltového pásu Dekglass G200 S40. Na parozábranu 

bude přilepena tepelná izolace Polydek EPS 100 s funkcí spádové vrstvy v nejmenší tloušťce 

160 mm, na kterou je z výroby nakašírována asfaltová hydroizolace Dekglass G200 S40. 

Na tuto skladbu bude natavena vrstva SBS modifikovaného asfaltového pásu Elastek 40 

Special Dekor, která je na horním povrchu opatřena břidlicovým ochranným posypem. 
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Na střešní konstrukci budou nainstalovány hromosvody. Provedení střešní konstrukce musí 

splňovat všechny normy, musí být provedeno podle platné výkresové dokumentace 

a technologického postupu. Součinitel prostupu tepla celé konstrukce střechy 

U=0,21 W/m
2
K < UN=0,24 W/m

2
K. 

 

2.5.7 Příčky 

Příčky v interiéru budou vyzděny z cihelných bloků Porotherm 11,5 Profi (497 x 115 x 

249 mm) na maltu Porotherm Profi. 

Stěny na předsazených lodžiích budou vyzděny z cihelných bloků Porotherm 8 Profi 

(497 x 80 x 249 mm) na maltu Porotherm Profi. 

Všechny příčky budou vyzděny do výšky 3000 mm od jejich paty. Příčky musí být 

vyzděny podle platných norem, výkresové dokumentace a technologického postupu. 

 

2.5.8 Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Výška všech podlah kromě podlah lodžií, balkónů a schodišť je 90 mm. Jednotlivé podlahy 

se liší dle druhu místnosti, podrobně jsou vypsány ve výkrese č. 8 – Řez objektem. Konkrétní 

barva a vzor nášlapných vrstev bude řešena s investorem před realizací. Sokly a lišty budou 

instalovány ve stejném barevném a materiálovém provedení jako nášlapná vrstva. U všech 

podlah je po obvodu stěn proveden izolační pásek Isover N/PP 100 tloušťky 15 mm. 

V koupelnách bude pod nášlapnou vrstvou přidána hydroizolační stěrka Bornit 

Fundamentdicht 1K. 

Podlahy musí být provedeny podle platných norem a výkresové dokumentace. 

 

2.5.9 Materiály izolací 

Hydroizolace, parozábrany: 

 HI spodní stavby: 

  Dekglass G200 S 400    tloušťka: 4 mm 

 HI střechy (2 vrstvy): 

  Dekglass G200 S 400    tloušťka: 4 mm 

  Elastek 40 Special Dekor   tloušťka: 4 mm 
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 HI lodžií, balkónů: 

  Schlüter DITRA 25    tloušťka: 3 mm 

 HI podlah koupelen: 

  Stěrka Bornit Fundamentdicht 1K 

 Separační vrstva ve skladbě podlah: 

  PE fólie 

 Parozábrana ve skladbě střechy: 

  Dekglass G200 S 400    tloušťka: 4 mm 

 

Tepelná izolace: 

 TI spodní stavby: 

  Isover EPS Perimetr    tloušťka: 100 mm 

 TI střechy: 

  Polydek EPS 100     tloušťka: 160 – 326 mm 

 TI vložená v překladech: 

  Isover EPS 70F    tloušťka: 150 mm 

 TI kolem věnce: 

  Isover EPS 70F    tloušťka: 120 mm 

 

Kročejová / akustická izolace podlah: 

  Isover EPS RigiFloor 4000   tloušťka: 30 – 40 mm 

 

2.5.10 Výplně otvorů 

Vstupní dveře do objektu budou použity hliníkové Vekra Futura Exclusive. Jsou 

to dveře s tříkomorovým systémem, stavební hloubkou 72 mm a izolačním trojsklem. 

Součinitel prostupu tepla zasklením Ug=0,6 W/m
2
K, součinitel prostupu tepla celými dveřmi 

Uw=1,1 W/m
2
K. 

Vstupní dveře do jednotlivých bytů budou použity bezpečnostní Next SD 111. Dveře 

disponují zvukovou izolací 33-39 dB, požární odolností 30 minut a bezpečnostním 

uzamykáním. 

Vnitřní dveře v bytech budou truhlářské výrobky. 

Dveře ve společných prostorách v budově a vstupy do sklepů budou z hliníkových dveří 

Vekra Futura Panel. 
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Pro výplně okenních otvorů a dveří na lodžie a balkony budou použity okna a dveře 

Vekra Premium. Jedná se o šestikomorový systém, který je konstruován na stavební hloubku 

90 mm a disponuje izolačním trojsklem. Součinitel prostupu tepla zasklením Ug=0,6 W/m
2
K, 

součinitel prostupu tepla dvoukřídlovým oknem Uw=0,8 W/m
2
K, součinitel prostupu tepla 

balkónovými dveřmi Uw=0,6 W/m
2
K. Součástí dodávky oken jsou vnitřní i venkovní parapety 

z plastu. 

Okna a dveře musí být osazeny podle platných norem a výkresové dokumentace. 

 

2.5.11 Úpravy povrchů 

Exteriérové omítky na objektu jsou složeny ze dvou vrstev. Spodní vrstva 

je z tepelněizolační omítky Porotherm TO (30 mm) a uzavírací vrstva z omítky Porotherm 

Universal (5 mm). Omítky v interiéru jsou jednovrstvé a to z omítky Porotherm Universal (10 

mm). 

Barva na fasádu bude použita Weber Color line – světle žlutá LU3H. Na sokl bude 

použita mozaiková omítka Weber Pas marmolit v barvách žluté, bílé a černé MAR2 0038 

(HBW 19). Barvy interiérových maleb budou vybrány investorem před realizací. 

Obklady v koupelnách a na WC jsou navrženy do výšky 1800 mm od podlahy. Obklady 

v kuchyních budou provedeny pouze v místě kuchyňských linek a to v rozmezí 800 – 1500 

mm od podlahy. Barvy a textury jednotlivých obkladů budou vybrány investorem před 

realizací. 

 Úpravy povrchů musí být provedeny podle platných norem a výkresové dokumentace. 

 

2.5.12 Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky budou realizovány z měděného plechu o tloušťce 0,6 mm. Musí 

být provedeny podle platných norem a výkresové dokumentace. 

 

2.5.13 Zámečnické výrobky 

Mezi zámečnické výrobky patří zábradlí na balkónech a lodžiích, zábradlí vedené podél 

schodiště a nad schodištěm, schránky u vstupu do budovy a rohož na obuv před vstupem 

do budovy. Všechna zábradlí budou vyrobena z nerezu a nebudou dále povrchově 

upravována. Schránky budou z hliníku a natřeny syntetickým lakem v černé barvě. Rohož 
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bude z pozinkované oceli, bez dalších povrchových úprav, zapuštěná v dlažbě před vstupem. 

Musí být provedeny podle platných norem a výkresové dokumentace. 

 

2.5.14 Vnější plochy 

Podél objektu je navržen okapový chodníček z kačírku šířky 400 mm a tloušťky 100 

mm, který je od okolních travin oddělen betonovým zahradním obrubníkem šířky 50 mm.  

Všechny přístupové komunikace v okolí domu jsou vydlážděny ze zámkové dlažby 

a uloženy do zhutněného štěrkového lože tloušťky 100 mm. Na straně k zeleni jsou lemovány 

betonovým zahradním obrubníkem šířky 50 mm. Příjezdová komunikace pro auta, včetně 

parkovacích stání, je navržena z asfaltu. Cesta i parkoviště jsou lemovány betonovým 

silničním obrubníkem o šířce 100 mm. 

Zatravnění a osázení okolí domu dřevinami a jinými rostlinami bude provedeno podle 

návrhu zahradního architekta. 

 

2.5.15 Větrání místností 

Větrání všech vnitřních místností je navrženo přirozeným způsobem okenními 

a dveřními otvory a ventilátory. 

 

2.5.16 Speciální vybavení 

Z hlediska požární bezpečnosti musí být po celém bytovém domě strategicky umístěny 

hasící přístroje a před vlastní budovou bude proveden hasičský hydrant. 

 

2.6 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

a výplní otvorů 

Tepelné izolace musí splňovat kritéria Vyhlášky č. 151/2001, kterou se stanoví 

podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné 

energie. Obvodový plášť objektu musí splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-4 Tepelná 

ochrana budov - rok vydání 2005 a měrnou energetickou spotřebu dle Vyhlášky č. 291/2001, 

kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. 
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2.7 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky 

inženýrskogeologického a hydrogeologického 

průzkumu 

Byl proveden inženýrsko-geologický průzkum. Jeho výsledkem je závěr, že podmínky 

pro zakládání jsou jednoduché. Zemina je složena z písčitojílovitých hlín pevné konzistence 

2. a 3. třídy těžitelnosti, jejichž hranice se nachází v hloubce cca 1,5 m pod úrovní terénu. 

Hladina podzemní vody se nachází cca 6 m pod úrovní terénu. Objekt bytového domu bude 

založen na monolitických základových pásech z prostého betonu C16/20. Základová spára 

se bude nacházet v hloubce   -2,319 m od ±0,000 m.  

 

2.8 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

Výstavba objektu, ani jeho užívání nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. 

Na stavbě objektu budou použity standartní technologie, které neohrožují životní prostředí, 

ale přesto se při realizaci stavby musí postupovat s maximální šetrností k životnímu prostředí 

a dodržovat příslušné zákonné předpisy: 

Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí (obecně) 

Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 

z hlediska emise hluku 

 Veškeré dopravní prostředky před výjezdem na komunikaci musí být očištěny tak, 

aby ji neznečišťovaly. Všechny obaly a výrobky s regulovanými látkami musí být 

označovány. Dřeviny, které nemají být káceny, musí být ochraňovány, aby nebyly nijak 

poškozeny. Musí být zachován noční klid, trvající od 22:00 do 06:00. Musí se minimalizovat 

hluk, vibrace a prašnost způsobená prováděním prací na staveništi.  S veškerým odpadem 

vzniklým při realizaci objektu musí být nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 

o odpadech ve znění pozdějších předpisů a zejména vést evidenci o nakládání s odpady. 

Veškerý vzniklý odpad musí být tříděn. Roztříděný odpad se bude likvidovat buď recyklací, 

uložením na povolenou skládku nebo předáním odborné firmě k likvidaci. Při kolaudaci 

je dodavatel povinen předložit evidenci o způsobech likvidace odpadů i s doklady o zaplacení. 
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Dle vyhlášky č.381/2001, kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů, budou na stavbě vznikat odpady: 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

  17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

 17 02 01 Dřevo 

  17 02 02 Sklo 

  17 01 03 Plasty 

 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet 

  17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

 17 04 05 Železo a ocel 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

  17 04 02 Hliník 

 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 

 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 

a 17 09 03 

 

Dle vyhlášky č.381/2001, kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů, budou během užívání vznikat odpady: 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

 

Při provozu objektu je nutné minimalizovat vznik všech odpadů, třídit vzniklý odpad, 

recyklovat vzniklý odpad a minimalizovat netříděný odpad určený k přímému skládkování. 

 

2.9 Dopravní řešení 

Vjezd na parkoviště bytového domu je na severní straně po asfaltové komunikaci, 

napojené na komunikaci ulice Demlova. 
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2.10 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího 

prostředí, protiradonová opatření 

Radonové záření nebylo v okolí objektu naměřeno. Objekt se nenachází 

na poddolovaném ani jinak nestabilním nebo nebezpečném území. Ochrana objektu není 

nutná. 

 

2.11 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

V průběhu realizace stavby musí být dodržována vyhláška 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby včetně platných norem, technologické postupy v souladu s údaji 

výrobce stavebních materiálů a prvků a výkresová dokumentace. 

Pokud dojde během realizace objektu k odchylce od projektové dokumentace nebo 

nastanou nějaké nepředpokládané změny, je nutno vše prokonzultovat s projektantem. 

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nutné postupovat v souladu 

s nařízením vlády č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, se zákonem č. 309/2006 

Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády 

č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích a nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků. Dále je třeba dodržovat nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob 

evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 
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3 Technologický postup realizace hydroizolace 

spodní stavby z asfaltových pásů Dekglass G200 

S40 

 

3.1 Základní identifikační údaje, předmět TP 

Kompetenční rozsah platnosti: 

 Stavba bytového domu Demlova 9/69, 779 00 Olomouc 

- Investor: Barbora Jenčíková, Bulharská 17, Prostějov 

 

Bytový dům Demlova 9/69 je budova zakládaná na betonových monolitických 

základových pásech s hloubkou základové spáry -2,319 m od ±0,000 m. Jedná se o zděnou 

budovu o třech nadzemních podlažích a jedním podzemním. Ve třech nadzemních podlažích 

se nachází bytové jednotky a společné prostory, v suterénu se nachází nebytové a společné 

prostory.  Celá budova je provedená ze stavebního systémemu Porotherm. Obvodové zdivo 

suterénu včetně všech nosných zdí domu je vyzděno nosnými cihelnými bloky Porotherm 30 

Profi. Obvodové zdivo u zbývajících podlaží je vyzděno nosnými cihelnými bloky Porotherm 

50 Hi Profi. Stropy tloušťky 250 mm jsou sestaveny z nosníků Porotherm POT a vložek 

MIAKO, zalité čerstvým betonem. Střecha je navržena jako plochá, jednoplášťová. 

Předmětem technologického postupu realizace hydroizolace spodní stavby 

z asfaltových pásů je určit její pracovní postup, povolené časy realizace, technologické 

přestávky, připravenost pracoviště, podmínky realizace, složení a velikost pracovní čety, 

parametry kvality, použití strojů, nástrojů a zařízení, druhy pomocných stavebních konstrukcí, 

způsoby dopravy, zajištění bezpečnosti, zajištění pracoviště po dobu, kdy se na něm nepracuje 

a opatření při pracích za mimořádných podmínek. 

 

3.2 Vstupní materiály a výrobky 

Asfaltové pásy Dekglass G200 S40 se budou na vodorovných plochách lepit lepidlem 

DenBit Styro LT na expandovaný polystyrén Isover EPS Perimetr. Na svislých plochách 

budou natavovány. 
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Dekglass G200 S40 je hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou 

ze skleněné tkaniny (min. 200 g/m
2
). Pás je na horní straně opatřen jemným separačním 

posypem a na spodní straně je opatřen separační PE fólií. Dekglass G200 S40 je vhodný 

pro použití do povlakových hydroizolací spodní stavby, je vhodný jako podkladní pás 

vícevrstvé hydroizolace ve střechách nebo jako parozábrana a pojistná hydroizolace, případně 

jejich součást. Dekglass G200 S40 disponuje atestem na radon. 

DenBit Styro LT je lepidlo na polystyren a asfaltové pásy. Lepidlo je určené mimo jiné 

pro lepení asfaltových pásů k podkladu a tvorbě hydroizolačních vrstev. Jedná 

se o bitumenovou hmotu, která je vysoce modifikovaná syntetickým kaučukem s přídavkem 

živic a chemických sloučenin vylepšujících přilnavost k polystyrénu, bitumenovým 

a betonovým podkladům, plechům s možností použití i na mírně vlhké podklady. Obsahuje 

organické rozpouštědlo, které je pro polystyrén bezpečné. 

Asfaltové hydroizolační pásy jsou zabaleny v rolích po 10m
2
 (rozvinuté rozměry 1 x 10 

m). Role jsou vertikálně uloženy na dřevěných paletách po patnácti kusech a fixovány 

obalovou fólií. Doprava na staveniště se doporučuje v krytých dopravních prostředcích. 

Skladování asfaltových pásů musí být ve vertikální poloze a musí být chráněny před 

dlouhodobými účinky povětrnosti a UV záření. V chladných obdobích se role z 

vytápěného meziskladu na staveniště dodávají těsně před zpracováním. Doprava 

paletizovaného materiálu po staveništi bude zajištěna jeřábem. 

Lepidlo DenBit Styro LT se dodává v 10 kg kbelících na paletách, kde se vejde 

maximálně 44 kbelíků. Doprava na staveniště bude zajištěna v krytém dopravním prostředku. 

Skladuje se v originálním balení v krytých skladech (tepelná odolnost -30
o
C až + 80

o
C), 

ovšem minimálně den před použitím musí být uskladněna v místnosti s pokojovou teplotou. 

Přejímku veškerého materiálu na stavbě provede stavbyvedoucí, který zkontroluje 

množství materiálu, jeho kvalitu a nepoškozenost. Všechny poznatky řádně zapíše 

do stavebního deníku. 

 

3.3 Pracovní podmínky 

3.3.1 Připravenost staveniště: 

V rámci přípravy staveniště je nutno předem zajistit: 

- přejímku podkladové konstrukce 

- způsob dopravy materiálů na místo provedení 
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- skladování materiálů 

- místo pro ukládání odpadů 

- nezbytná opatření v souladu s požadavky v té době platných příslušných 

bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů 

 

3.3.2 Přejímka 

Přejímku silikátových podkladů provede stavbyvedoucí, který všechny skutečnosti 

zapíše do stavebního deníku. Vodorovný podklad bude částečně z betonu, svislý podklad 

z cementové omítky. Odchylka od rovinnosti podkladu může být maximálně 5 mm na 2 m. 

Měření se provede 2m dlouhou latí. Povrch musí být dostatečně vyzrálý, soudržný, bez hran 

a ostrých výstupků, nesmí sprašovat a z povrchu musí být odstraněny volné úlomky, mastné 

skvrny a další nečistoty. Veškerá místa podkladu, kde se nachází trhliny, propadliny apod. 

musí být těsně zaspárovány, vyplněny opravnou stěrkou nebo rychloopravnou maltou. 

Podklad z expandovaného polystyrénu musí být bez viditelných vad a poškození, musí být 

čistý bez prachu a mastnot. Na pracovišti se nesmí nacházet nežádoucí materiál, nářadí 

a podobně, které by bránilo realizaci nebo by ohrožovalo zdraví a bezpečnost pracovníků. 

Plošné zakřivení je přípustné v rámci tolerancí ČSN 73 0205 Geometrická přesnost 

ve výstavbě, navrhování geometrické přesnosti. 

Betonový a cementový povrch musí být penetrován asfaltovým lakem, doporučuje 

se asfaltový lak Dekprimer (spotřeba 0,3 – 0,4 kg/m
2
). Podklad pro penetrační nátěr musí být 

dostatečně vlhký, aby se jeho povrch dokázal s penetračním nátěrem spojit (doporučená 

vlhkost je 6%). 

 

3.3.3 Pracovní podmínky 

Minimální teplota vzduchu, pásu a podkladu při zpracování asfaltových oxidovaných 

pásů je +10
o
C. V případě nutnosti provádění hydroizolace při nižších teplotách (+5

o
C až 

+10
o
C) je nutné role pásů skladovat ve vytápěném meziskladu a na místo pokládky dopravit 

těsně před natavením. Při nižších teplotách je také nutné provést celou hydroizolační vrstvu 

v jednom záběru, je třeba počítat s vyšší pracností a větší spotřebou plynu do hořáků. Dále 

by se neměla realizovat pokládka asfaltových pásů Dekglass G200 S40 za deště, sněhu, 

námrazy nebo při silném větru. Maximální teplota asfaltového pásu, při které je pokládka 

doporučována je 50
o
C, což odpovídá asi 25

o
C ve stínu. Při vyšších teplotách hrozí poškození 
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asfaltového pásu, díky měknutí asfaltové vrstvy pásu. Navíc hrozí riziko zabudování 

nežádoucího napětí do konstrukce vlivem délkové teplotní roztažnosti. Tepelný rozsah použití 

lepidla je od +5
o
C do +35

o
C, pokud je skladován v nevytápěných prostorách, musí být 

minimálně den před použitím umístěn do místnosti s pokojovou teplotou. 

 

3.3.4 Pracovní četa 

Pracovní četa provádějící hydroizolační práce z asfaltových pásů Dekglass G200 S40 

bude čítat tři specializované izolatéry, kteří byli vyškoleni pro tento systém izolací. Za průběh 

hydroizolačních prací bude zodpovídat mistr. 

 

3.3.5 Vybavení pracovní čety 

Pomůcky pro úpravu podkladu: 

- škrabky, košťata, drátěné kartáče, případně mechanické stroje na odstraňování 

nerovností podkladu. 

 

Pro provádění izolace: 

- asfaltérská košťata, válečky, hořáky na propanbutan, nože na živičné izolace, 

izolatérské špachtle, háky na role, válečky na válečkování spojů, jemný křemičitý 

písek pro provádění detailů, nádoba s vodou, mokrý hadr nebo houba 

na zchlazování a přitlačování detailů, skládací metr, stěrka, zubové ocelové 

hladítko, zednická lžíce, pytle z PE na odpadky. 

 

Ochranné pomůcky: 

- kožené izolatérské rukavice, vhodná pracovní obuv s měkkou podešví odpovídající 

zásadám BOZP, dlouhé kalhoty, přilba, lékárnička, hasicí přístroje. 

 

3.4 Technologie provádění 

Ujistíme se, že splňujeme všechny výše uvedené požadavky, pokud ano, můžeme 

pokračovat realizací asfaltové hydroizolace Dekglass G200 S40, pokud ne, je třeba před 

realizací zjednat nápravu. 
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3.4.1 Kladení 

Kladení se bude provádět v jedné vrstvě. Všechny asfaltové pásy se v ploše kladou 

jedním směrem na vazbu tak, aby byly čelní spoje vystřídány a styk bočního spoje s čelním 

spojem měly tvar T. Při kladení se musí dodržovat minimální přesahy dané výrobcem. 

Minimální šířka bočního přesahu asfaltových pásů Dekglass G200 S40 je 80 mm, šířka 

čelního přesahu je minimálně 100 mm. Výrobce lepidla DenBit Styro LT udává minimální 

přesahy 100 mm. Přesahy tedy budou mít 100 mm, včetně přesahů svislé hydroizolace, i když 

budou natavovány. 

 

Schéma postupu při kladení vodorovné hydroizolace: 

Pod předsazeným vchodem do objektu: 

 

Obrázek č.1 – Schéma postupu kladení vodorovné hydroizolace 

 

Pod suterénem: 

 

Obrázek č.2 – Schéma postupu kladení vodorovné hydroizolace 
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3.4.2 Lepení vodorovných hydroizolací 

Lepení jednovrstvé hydroizolace z asfaltových pásů Dekglass G200 S40 

se na vodorovnou plochu provede pomocí lepidla DenBir Styro LT. Lepidlo se celoplošně 

nanese (v jedné vrstvě tloušťky 2 mm) na celou šířku budoucí vrstvy asfaltových pásů a nechá 

se 15 až 20 minut zatuhnout. Po zatvrdnutí se do lepidla položí nachystaná asfaltová role, 

kterou pomalu a rovnoměrně začneme rozvíjet tak, aby celý pás dosedl k podkladu bez ohybů 

a vzduchových bublin a zároveň asfaltový pás intenzivně tlačíme k povrchu. Takto 

postupujeme po celém vodorovném povrchu konstrukce. Je třeba dbát na vzájemné přesahy 

a nezapomínat na nanášení lepidla na asfaltový pás v místech přesahů. Lepidlo schne 24 

hodin, plnou lepící schopnost nabyde po 3 až 7 dnech. Přibližná spotřeba lepidla je 1,15 

kg/m
2
.  

Po dokončení vodorovných izolací bude stavbyvedoucím zkontrolována správnost, 

kvalita a jakost provedení. Poznatky zapíše do stavebního deníku. Pokud bude izolace 

splňovat všechny požadavky, může na ní být provedeno zdivo a může být zakryta betonovou 

mazaninou tloušťky 70 mm. 

 

3.4.3 Natavení svislých izolací 

Po provedení všech vodorovných hydroizolací pod suterénem a dokončení zdiva 

suterénu včetně cementových omítek po celém vnějším obvodu bude provedeno natavení 

svislé hydroizolace z asfaltových pásu Dekglas G200 S40. 

Na stěnách se asfaltové pásy kladou svisle. Výrobce doporučuje pásy na svislých 

a strmých rovinách kotvit k podkladu v čelním spoji 4 kotvami (ty se záplatují pásem 

o rozměru 200 x 200 mm) a v ploše podkladu bodově natavit (přivaří se alespoň v pěti bodech 

o velikosti talíře na 1 m
2
). Předejde se tak nežádoucím průvěsům izolace. Je nutné, 

aby hydroizolace z asfaltových pásů na strmých rovinách prováděli alespoň dva pracovníci. 

Provedené svislé izolace budou před zakrytím zkontrolovány stavbyvedoucím ohledně 

správnosti, kvality a jakosti provedení. Vše zapíše do stavebního deníku. Pokud svislá izolace 

splní všechny požadavky, může být zakryta ochrannou vrstvou pěnového polystyrenu Isover 

EPS Perimetr. 
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3.4.4 Opracování detailů 

Jedinými kritickými a technologicky složitě proveditelnými místy na realizaci jsou 

kouty a prostupy konstrukcemi. V těchto místech musí být pracovníci obezřetní a pečliví. 

Detail koutu bude realizován pomocí náběhového klínu z EPS velikosti 80 mm. 

Po dokončení vodorovné hydroizolace (s přesahem 200 mm za vnější hranici obvodového 

zdiva), vyzdění stěny suterénu včetně její omítnutí cementovou omítkou na vnější straně bude 

náběhový klín přilepen pomocí lepidla DenBir Styro LT v koutu na styku vodorovné 

hydroizolace s omítnutým zdivem. Na náběhový klín bude přilepen pás asfaltové izolace šířky 

300 mm. Přes takto provedený náběh bude natavována svislá izolace s vodorovným přesahem 

200 mm od paty stěny. 

 

 

Obrázek č.3 – Schéma provedení koutu [9] 

 

Detail prostupu hydroizolační vrstvou se provede opracováním izolačního povlaku 

kolem prostupující konstrukce. Prostupy musí být připraveny již po vyzdění stěn suterénu. 

Do prostupů se zabudují bentonitové bobtnavé pásy spolu s přírubami lícujícími horní stranu 

izolované konstrukce. Provede se natavení svislé hydroizolace i přes otvory. V místech 

prostupů se do asfaltových pásů vyříznou otvory. Kolem otvoru se nanese PU tmel. Druhá 

část příruby se přiloží do tmelu a přitáhne se k první přírubě. Stažení musí být těsné, ovšem 

nemůže dojít k porušení asfaltového pásu. Do takto připraveného otvoru se vloží prostupující 
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trubka, která se zapění PUR pěnou. Ze strany exteriéru se na trubku a přírubu nasadí rukávec, 

který bude přitažen nerezovou sponou. 

 

Obrázek č.4 – Provedení prostupu [3] 

 

3.5 Přejímka hydroizolace z asfaltových pásů 

Jelikož je navržena pouze jednovrstvá hydroizolace, přejímky se budou provádět před 

zakrytím hydroizolace ochrannými vrstvami nebo před zděním. To znamená po dokončení 

vodorovné hydroizolace a po dokončení svislé hydroizolace. Kontrolu provádí stavbyvedoucí 

s investorem a vždy je všechno pečlivě zapisováno do stavebního deníku. 

 

3.5.1 Kontrola těsnosti hydroizolace 

Během realizace je nutné důsledně hlídat, zda nedošlo k poškození obnažené 

hydroizolace a je lepší preventivně porušení předcházet. K porušení dochází nevhodným 

zacházením – například pohybem osob v nevhodné obuvi, skladováním materiálu a nářadí, 

nedbalým prováděním nebo pojezdem mechanizace. Před zakrytím hydroizolace je nutné 

ověřit si její těsnost precizní kontrolou. Opravy a sanace již zabudovaných izolací jsou velmi 

nákladné. 
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3.5.2 Spojení pásů 

Kontroluje se dostatečné připojení pásů k podkladu a spojení mezi jednotlivými pásy. 

Na žádném místě hydroizolace se nesmí nacházet sebemenší nespojitost. Místa se vzájemně 

nespojenými pásy lze sanovat. Musí se v horním pásu proříznout, svařit a převařit záplatou. 

Pokud je nespojitostí na všech pásech víc jak 50%, je výhodnější provést kompletně novou 

vrstvu v celé ploše. 

 

3.5.3 Překrytí a spoje 

Překrytí se kontroluje vizuálně, může se namátkově proříznout spoj a změřit nebo 

se změří viditelná část pásu a odečte se od celkové šířky pásu. Výsledkem je skutečné 

překrytí. Kontrola svaření spoje se provádí namátkovým proříznutím spoje nebo při teplotách 

+10
o
C až +20

o
C pomocí špachtle kterou se táhne po spoji s mírným tlakem proti spoji. 

 

3.5.4 Poškození pásů špatným natavováním 

Provede se vizuální kontrola, zda nedošlo k obnažení vložky či vzniku puchýřů a bublin 

z důvodu špatného natavování nebo opracování. 

 

3.6 Množství potřebného materiálu 

Asfaltové pásy DekGlass G200 S40 

- délka návinu x šířka    10 m x 1 m 

- m
2
 v jedné roli     10 

- m
2
 na paletě     150 

- přesahy      100 mm 

 

Lepidlo DenBit Styro LT 

- v jednom barelu     10 kg 

- spotřeba      0,4 kg/m
2
  

- na paletě barelů     44 

 

Vodorovná hydroizolace 

307,91 m
2
 k zaizolování 
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Asfaltové pásy:  přesahy + prořez = 15%   307,91 x 1,15 => 360 m
2
  

 

Lepidlo        307,91 x 0,4 => 130 kg  

 

Svislá hydroizolace 

147,28 m
2
 k zaizolování 

přesahy + prořez = 15%   147,28 x 1,15 => 170 m
2 

 

Celkem bude potřeba 

360 + 170 = 530 m
2
 = 53 rolí asfaltové izolace na 4 paletách 

130 kg = 13 barelů lepidla 

 

3.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Na stavbě musí pracovat pouze vyučení nebo zaučení pracovníci v daném oboru, musí 

být pravidelně proškolováni z bezpečnostních předpisů a musí být vybaveni ochrannými 

pracovními pomůckami a prostředky, za které zodpovídá dodavatel.  

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nutné postupovat v souladu 

s nařízením vlády č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, se zákonem č. 309/2006 

Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády 

č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích a nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků. Dále je třeba dodržovat nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob 

evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 
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3.8 Časový harmonogram Hydroizolace spodní stavby 
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3.9 Položkový rozpočet Hydroizolace spodní stavby 
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