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Anotace bakalářské práce 

 

Tématem bakalářské práce je řešení hydroizolace spodní stavby bytového domu. 

Bakalářská práce obsahuje technologický postup pro provádění hydroizolačních prací 

z asfaltových pásů jak na svislých, tak i na vodorovných konstrukcích, včetně jejich 

napojení. Součástí práce je také projektová dokumentace pro provádění stavby a technická 

zpráva v rozsahu prováděcí dokumentace.  
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The annotation of the bachelor thesic 

 

Theme of bachelor works, is solution of hydro insulative coating bottom construction 

of a residential building. The content of bachelor works is technological progress in the 

implementation of hydro insulative work vertical and horizontal, include their connections. 

The part of work is also project documentation for implementation building and technical 

documentation for implementation. 
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1 ÚVOD 

V bakalářské práci se zabývám hydroizolací spodní stavby z asfaltových pásů 

ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL. Snažil jsem se vytvořit postup pro provádění 

izolace v kritických místech, jako jsou rohy a kouty. Celá  hydroizolační vrstva se skládá 

pouze z jedné vrstvy pásů. Nepočítá se zde s výskytem tlakové vody, pouze jen s výskytem 

vlhkosti a s vodou volně stékající. Celá stavba bytového domu je provedena v systému 

POROTHERM. 
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2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.1.1 Účel objektu 

Jedná se o třípodlažní bytový dům s podsklepenou částí, který se nachází v obci Sudoměřice 

nad Moravou (okres Hodonín) v ulici Mlýnská v bytové zástavbě. Účelem stavby je zajištění 

bydlení pro mladší i starší generaci, díky nedostatku bytových jednotek v obci. Stavba bude 

denně využívána. Objekt se nachází na parcele č.1047/2 a  je ve vlastnictví obce. Celkový 

počet bytových jednotek v objektu je devět, z toho jeden byt bezbariérový. Ze stavebně 

technického hlediska se jedná o objekt se zděným nosným systémem a plochou střechou. 

Objekt je navržen z keramických tvárnic POROTHERM. Nosné stěny budou přenášet 

zatížení do základových pásů z prostého betonu. 

  

2.1.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního  

a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně 

řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace 

Stavba bytového domu nabízí nejen moderní vzhled, ale i moderní řešení bytových jednotek. 

Bytový dům se při svém moderním zrealizování nijak výrazně neodlišuje od ostatních 

bytovek. Vstup do objektu je ze severní strany. Součástí bytového domu jsou tři nadzemní 

podlaží a podsklepená část. V suterénu se nachází devět sklepních kójí, jedna společná 

kolárna, sklepy a technická místnost, která je umístěna v těsné blízkosti schodiště.  

Řešení nadzemních prostor: 1.NP – 3 bytové jednotky (včetně bezbariérové), 2.NP a 3.NP – 

3 bytové jednotky. Dispoziční řešení bytů je ve všech patrech stejné. Výjimku tvoří 

bezbariérový byt, jenž se nachází v 1.NP naproti vstupním dveřím. Jednotlivé byty v 1.NP , 

2.NP a 3.NP jsou tvořeny: 
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1.NP  

• 1x 3+kk  

• 1x 2+kk (bezbariérový)  

• 1x 2+kk 

2. a 3.NP  

• 1x3+kk  

• 2x 2+kk. 

 

Vegetační řešení kolem objektu bude zajištěno zatravněním hned po dokončení 

dokončovacích zemních prací objektu. Navíc se v okolí objektu nachází stromy. Vzhledem  

k umístění bezbariérového bytu v 1.NP bylo nutno vyřešit bezbariérový přístup do objektu. 

K překonání výškového rozdílu, podlahy z 1.NP k úrovni UT, který je 200 mm, bude 

využita rampa o délce 1 600 m se sklonem 1:8 a podestou o délce 1500 mm, což odpovídá 

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

bezbariérové užívání staveb.  Šířka rampy je 1500 mm. Podél rampy bude zřízeno nerezové 

zábradlí do výšky 900 mm z obou stran s přesahem madla 150 mm. Vchodové dveře budou 

se speciální úpravou s madlem ve výšce 900 mm. Bezbariérový byt splňuje požadavky na 

manipulační prostor  o průměru 1500 mm. Koupelna o půdorysných rozměrech 2 200 x 

2 935 mm je vybavena bezbariérovými zařizovacími předměty, kde osazení a výšky těchto 

předmětů odpovídají vyhlášce 398/2009 Sb. [10] 

 

2.1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěné 

plochy, orientace, osvětlení a oslunění 

Podlahová plocha:  1.S  262,75 m2 

     1.NP  260,06 m2 

     2. a 3.NP 260,06 m2 

Celkem:     1042,95 m2 

Zastavěná plocha:    290,75 m2 

Obestavěný prostor:    3700,7 m3  
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Vstup do objektu a schodišťový prostor je orientován na severozápad. Přes den se na objekt 

opírá slunce z jižní strany, problém je vyřešen pomocí okenních žaluzií, které budou dodány 

od firmy, jež poskytuje okna. V každém bytě je zajištěno jedno nebo více oken, aby bylo 

zajištěno požadované osvětlení a byla splněna norma ČSN 73 0580 – část 1. [9] 

 

2.1.4 Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve 

vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost 

Zemní práce: 

Po vyměření požadované plochy se před zahájením výkopových prací musí nejdříve sejmout 

ornice o výšce 300 mm, která bude odvezena na trvalou skládku ve Strážnici, vzdálené 4 km 

od místa staveniště. Po skrývce ornice se vytyčí za pomoci nivelačních přístrojů hlavní 

vytyčovací body a označí se obrysy jámy lavičkami. Hloubení stavební jámy bude 

prováděno strojně rypadlem a výkopek bude odvážen na mezideponii nákladním 

automobilem Tatra T608, která je umístěna na staveništi, viz.výkres zařízení staveniště, do 

vzdálenosti max. 30 m. Hloubka stavení jámy od sejmutí ornice je 3000 mm. Zajištění 

sesuvu půdy bude díky svahování jámy, které bude v poměru 1:1 (45°). Dále při hloubení 

bude proveden nájezd do jámy pro stroje, jenž  bude v poměru 1:235 (22°). Ve výkopu se po 

vytěžení označí obrysy pro vykopání základových rýh. Vzhledem k tomu, že betonáž 

základů nebude prováděna ihned po vykopání, tak se ponechá min. 150 mm na dně 

základové spáry, aby nedošlo k jejímu poškození, a bude odtěžena minimálně den před 

betonáží. V zimním období musí být základová spára zajištěna proti promrzání a jiným 

nepříznivým vlivům. Výskyt hladiny podzemní vody je podle průzkumu až v hloubce okolo 

5 m, takže nemusí být provedena žádná zvláštní opatření proti výskytu vody v základové 

spáře či jámě. 

 

Základové konstrukce: 

Jedná se o objekt se zděným nosným systémem, který je založen na základových pásech. 

Obvodové stěny leží na základech o šířce 740 mm a hloubce základu 800 mm. Vnitřní nosné 

zdivo leží na základech o šířce 550 mm a hloubce 550 mm.  Základ pro schodiště  

má šířku 450 a hloubku 400 mm. 

Celková hloubka po základovou spáru obvodového zdiva od ±0,000 je -3,900 mm. Od 

vnitřních nosných zdí je to pak -3,650 mm. Bednění základů bude provedeno z dřevěných 
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prken po obou stranách do výšky 250 mm od dna jámy. Po vybetonování základových pásů 

se provede zhutněný násyp o tl. 150 mm ze štěrkopísku o frakci 16/32. Zhutňování štěrku 

bude prováděno pomocí několika vibračních zhutňovacích válců. Po zhutnění bude 

provedena podkladní betonová vrstva o tl. 100 mm, což je do výšky základů. 

 Při zpracování čerstvého betonu budou použity ponorné vibrátory na zhutnění. Důležité je 

dbát o řádné ošetřování betonu co nejdříve po jeho zpracování a zhutnění. Ošetřování proti 

nadměrnému vypařování vodní páry z betonu za vysokých denních teplot a jiných 

nepříznivých podmínek při tvrdnutí betonu je prováděno zalíváním vodou v určitých 

časových intervalech cca každých 5 hodin. Nesmí docházet ke vzniku trhlin a k jiným 

deformacím.  

 

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu: 

Během zaměřování nebyl zjištěn výskyt radonu v okolí stavby, proto není potřeba nijak 

zvlášť izolovat stavbu proti plynům. Navíc budou použity pásy, které mají schopnost izolace 

jak proti vodě, tak i plynům. Hydroizolace objektu bude řešena proti vodě volně stékající  

a zemní vlhkosti, nikoli proti vodě tlakové. Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt 

podsklepený, je nutné vyřešit izolaci jak ve vodorovné poloze, tak i ve svislé poloze. Před 

provedením je nutno zbavit nečistot a nerovností podkladní vrstvu, na kterou přijde izolace. 

Postup provádění izolace spodní stavby je podrobně popsán v technologickém předpisu 

provádění izolace spodní stavby. Izolace bude provedena v jedné vrstvě z asfaltových pásů 

typu ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm. Jako podklad bude použit asfaltový 

penetrační nátěr DEKPRIMER. Na hydroizolaci svislé vrstvy je použit stejný materiál. 

Důležité je vytažení izolace min. 300 mm nad terén. Svislá ochrana je zajištěna tepelně 

izolačními deskami ISOVER EPS PERIMETR tl. 100 mm, které budou přilepeny ke stěně. 

Ochrana vodorovné části HI, kde dochází ke spojení mezi svislou a vodorovnou izolací, tzn. 

od vnějšího líce suterénní stěny, je zajištěna deskami ISOVER EPS PERIMETR tl. 60 mm o 

šířce 200 mm. 

 

Svislé nosné konstrukce: 

Svislé nosné konstrukce jsou řešeny jako stěnový nosný systém z keramických tvárnic 

POROTHERM. Nosné svislé konstrukce v suterénu tvoří tvárnice POROTHERM 30 P+D. 

Výška jejich vyzdění je 2 750 mm. V 1.NP je první řada vyzděna z tvárnic POROTHERM 

30 P+D. Další řady už jsou vyzdívány z POROTHERM 44 P+D. Přesah uložení na tvárnici 

30 P+D z vnější strany líce je 100 mm, přesah vnitřního líce je 40 mm. Výška vyzdění je 
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2 750 mm. V 2. a 3. NP už je vyzdívání jenom z POROTHERM 44 P+D, vždy do výšky 

2 750 mm. Vyzdívání na maltu POROTHERM TM. Vnitřní nosné konstrukce jsou 

navrhovány z POROTHERM 25 AKU SYM tl. 250 mm. Při vyzdívání svislých konstrukcí 

se nesmí zapomenout na doplňkové cihly v systému POROTHERM např. u dveřních ostění 

a u oken v obvodovém zdivu budou použity tvárnice POROTHERM 44 K EKO+ pro 

snadnější uložení okenních rámů a zabránění vzniku tepelných mostů. Nad okenními a 

dveřními otvory musí být uloženy vhodné překlady, které jsou specifikované ve výkresové 

dokumentaci. U ztužujícího ŽB věnce se použije věncovka VT 8 /23,8. 

Ostatní konstrukce nenosného charakteru jsou navrženy z příčkového zdiva POROTHERM 

11,5 P+D. Příčka nesmí být vyzděna do výšky stropu, tzn. musí být ponechána mezera  min. 

20-30 mm od stropu a vyplněna pružnoplastickým tmelem. [15] 

 

Vodorovné nosné konstrukce: 

Vodorovné konstrukce nad 1.S,1.NP,2.NP a 3.NP jsou tvořeny z nosníků POROTHERM 

160x175 mm a 160x230 mm a vložek MIAKO 19/50 PTH a 19/62,5 PTH. Nosníky jsou 

uloženy minimálně 125 mm na cementovou maltu tl. 15 mm na nosném zdivu a na těžký 

asfaltový pás. Osová vzdálenost je ve většině případů 500 mm. Osová vzdálenost u prostupů 

305x860 mm je 625 mm. Nutno dodržovat závazné požadavky na montáž stropních 

konstrukcí, viz. Wienerberger – Podklad pro navrhování, 13. vydání. Celková tloušťka 

stropů je 250 mm, z toho 60 mm je nadbetonávka, která je vyztužena celoplošně kari sítěmi 

6/150/150 mm. Krytí výztuže musí být nejméně 20 mm. Upozornění: nosníky N2 s rozpětím 

7 250 mm je potřeba uprostřed  vyztužit ŽB žebrem za použití MIAKO vložek  8/50 PTH 

s označením ve výkresu  M3 (viz. výkres stropů). Ztužující žebro je z oceli BSt 500 M, je 

vyztuženo 4 ø 10 mm a třmínky, jejichž vzdálenost je 200 mm. Jednoduché prostupy 

stropem jsou řešeny vynecháním jednotlivých MIAKO vložek. U složitějších prostupů nutno 

použít výměnu z ocelového profilu typu L  50/30/5 mm. Případné mezery budou 

dobetonovány. U schodiště jsou vedle sebe uloženy 3 nosníky POT 160x175 o délce 3 000 

mm s označením ve výkrese N5. U nosníků je použita MIAKO vložka 8/62,5 PTH z důvodu 

umožnění napojení výztuže schodiště na stropní konstrukci.  

Kolem obvodu objektu je proveden ztužující ŽB věnec tvořený betonářskou ocelí 4ø10 mm 

a třmínků ø 6 mm ve vzdálenosti 200 mm. Z vnější strany je věnec zabedněn věncovkou VT 

8/23,8 a vloženou tepelnou izolací EPS S STABIL tl. 100 mm. Ztužující věnce vnitřních 

nosných stěn jsou taktéž vyztuženy ŽB věncem. [15] 
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Schodiště: 

Podrobný návrh a výpočet podle statické dokumentace.  Schodiště v objektu je navrženo 

jako železobetonové monolitické deskové z pohledového betonu B20  (C16/20). Výztuž 

schodiště bude z kari síti S-8/100-8/100. Bednění bude provedeno z velkoformátových 

hladkých prkem, stejně tak i bednění stupňů. Schodiště bude uloženo na podestu, která je 

podporována nosnými stěnami u schodišťového prostoru. Podesta musí být oddilatována 

z vnitřní strany obvodové konstrukce. Hloubka uložení je min. 200 mm, tloušťka podesty je 

150 mm. Schodiště je navrženo pod úhlem 29°. Povrchová úprava bude provedena 

obkladem z keramické dlažby s protiskluzovou úpravou povrchu.  

 

Střecha: 

Střecha je řešena jako jednoplášťová plochá se stejným spádem na celé konstrukci střechy. 

Spád střechy je 2%.  Odvodnění střechy je za pomocí dvou střešních vpustí TOPWET TW 

125 BIT S, DN 125 mm. Nosnou konstrukci střechy tvoří strop nad 3.NP z POROTHERM 

nosníků a vložek MIAKO. Skladba konstrukce je podrobně popsána ve výkresu střechy. 

Vrstvu z tepelné izolace tvoří desky ISOVER ORSIL T A ISOVER ORSIL S. 

Hydroizolační vrstvu střechy tvoří 2 vrstvy z asfaltových pásů ELASTODEK.  

Atikové zdivo je z POROTHERM 30 P+D . Výška atiky je 750 mm. Oplechování atiky tvoří 

plech z FeZn tl. 2 mm. Střecha byla navržena a posouzena podle platných norem ČSN 75 

0540-2. [13] 

 

Výplně otvorů: 

Veškerá okna v 1. – 3.NP  tvoří dřevěná EUROOKNA ST 68. Rozměry, druhy a množství 

jsou přesně stanoveny ve výpisu truhlářských výrobků. Jedná se o dřevěná okna s dvojitým 

zasklením. Technické parametry: stavební hloubka 68 mm,  U=1,1 W/m2K. Do suterénu 

jsou navržena okna plastové  RONN Plus o rozměrech 600x500 mm. Vstupní dveře jsou 

plastové, rozměry jsou stanoveny ve výpisu plastových prvků. Ostatní dveře jsou v objektu 

dřevěné, a to buď plné, nebo se zasklením. Před objednávkou nutno zkontrolovat rozměry! 

Před osazováním oken a dveří  nejprve přeměřit rozměry otvoru. Dveře budou ukládány do 

ocelových zárubní.  
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Úpravy povrchů: 

Vnitřní omítky budou realizovány podle pokynů výrobce POROTHERM, bude použita 

omítka POROTHERM UNIVERSAL o tloušťce 15 mm. Po vytuhnutí po 2-4 hodinách se 

provede vyhlazení. Konečnou úpravu zajistí vnitřní disperzní barva bílá od BAUMIT. 

V kuchyni bude u kuchyňské linky nejdříve provedeno obložení keramickými obklady od 

výšky 0.75 m do 1,6 m. V koupelnách bude obklad proveden do výšky 2 m. Na chodbách  

a u schodiště bude obložena okopová lišta z obkladaček. Na vnější omítku bude použita 

tepelně izolační omítka POROTHERM TO o tloušťce  30 mm, na kterou přijde ještě omítka 

POROTHERM UNIVERSAL o tloušťce 5 mm. Na takto připravený podklad se nanese 

silikátová omítka od BAUMIT. 

 

Podlahy: 

Podlaha  v 1.PP je tvořena betonovým podkladem s tepelnou izolací a povrchovou úpravou 

z keramické dlažby. Viz výkres řezu A-A , kde jsou rozepsány jednotlivé skladby. U podlah 

v 1. 2. A 3. NP  s keramickou dlažbou, např. v koupelnách či záchodech je nutné vkládat 

hydroizolaci, která bude řešena pomocí hydroizolační stěrky s vytažením min. 100 mm. 

Povrch Obytných místností ( pokoje apod..)  jsou navrženy z dřevěných plovoucích podlah 

(odstín BUK), pod které je vložena kročejová izolace tl. 40 mm. U stěn musí být podlaha 

oddilatována po obvodě. Podlahy s anhydritem budou po obvodě taktéž oddilatovány 

páskem  ISOVER N/PP. [16] 

 

Rampy: 

Před vstupem do budovy bude zřízena rampa  viz. půdorys 1.NP. Rampa bude dlouhá 3 200 

mm, překonávaná výška je 200 mm. Spádová vrstva bude provedena ze zhutněného násypu 

a štěrkopískového lože, do nějž budou vydlážděny betonové dlaždice o rozměrech 50x50x5. 

Rampa splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. [10] 

 

Tepelná izolace: 

Tepelná izolace bude použita u podlah, ztužujících železobetonových věnců a také jako 

ochrana svislé hydroizolační vrstvy. Do podlah bude použit polystyren EPS S STABIL  

100 mm. Ztužující věnec bude izolován z vnější strany věnce polystyrenem EPS S STABIL 

80 mm. Polystyren použitý na ochranu svislé hydroizolační vrstvy bude EPS PERIMETR 

tloušťky 100 mm. Vytažení ochrany nad terén bude 300 mm. Na tepelnou izolaci střechy se 
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použije systém spádových klínů z minerální vlny od ISOVER, [16] jednotlivé druhy jsou 

popsány ve výkresu střechy.  

 

Konstrukce klempířské: 

Oplechování atiky, materiál pozinkovaný plech FeZn tl. 2 mm, povrchová úprava nátěrem. 

Rozvinutelná šířka 490 mm, tloušťka plechu je 2 mm. Po připevnění plechu se hlavičky 

kotvících šroubů zacínují, aby bylo zabráněno možnosti vniknutí vody. Povrchová úprava 

odstín RAL 3007. Parapety budou z taženého hliníku, na krajích opatřené 2x PVC krytkou. 

Odstín parapetu je RAL 3007. Výstup na střechu je zajištěn ocelovým půdním výlezem 

s nůžkovými shrnovacími schody. Rozměry 1400 x 700 mm. Umístění v 3. NP.  

 

Konstrukce truhlářské: 

Dveře a okna jsou podrobně popsána ve výpisu truhlářských prvků. Osazování dveří je do 

ocelových zárubní. Osazování oken bude provádět dodavatelská firma oken. Přiřazení typu 

zárubně dveří je ve výpisu zámečnických prací. Dřevěné madlo na schodiště je dubové, 

připevňováno bude zespodu.  

 

Konstrukce zámečnické: 

Na plastové sklepní světlíky bude uložen ocelový nášlapný rošt s oky 30/50 mm. Rozměry 

odpovídající na světlík typ 1010, viz. výpis plastových prvků. Schodišťové zábradlí bude 

provedeno ze sloupků, které budou kotveny z boku schodiště. Vzdálenost sloupků je  

1 650 mm. Výplň mezi sloupky bude provedena z ocelových prutů o průměru 10 mm. Počet 

prutů ve výplni je 5. Výška zábradlí je 1100 mm. Zábradlí na schodišti bude nerezové, stejně 

tak i zábradlí u rampy.  

2.1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 

otvorů: 

Konstrukce celého objektu je navržena v systému POROTHERM. Veškeré stavební 

konstrukce jsou navrženy v souladu s tepelně technickými normami a předpisy (ČSN 73 

0540 -2 /2011) v platném znění. [13] Hodnoty získané z programu Teplo 2009: 
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Obvodová stěna POROTHERM 440 P+D  (0,19 W/m2K)   (požad. hod. 0,30)   

     

Jednoplášťová plochá střecha  (0,18 W/m2K)   (požad. hod. 0,24) 

 

Stropní konstrukce vnitřní    ( 0,21 W/m2K)  (požad. hod. 2,2) 

rozdíl teplot do 5°. 

 

2.1.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-

geologického a hydrogeologického průzkumu 

Před zahájením realizace stavby byl proveden geologický průzkum. Výsledky průzkumu 

ukázaly, že zemina, která se nachází na staveništi, je převážně hlinitý písek. Ve větších 

hloubkách okolo 5 m se nachází únosné podloží. Výskyt podzemní vody je v hloubce okolo 

5-6 m, to znamená, že nedojde k ovlivnění vodou při zakládání stavby a nebude potřeba 

odčerpávat vodu, či jinak řešit její výskyt.  

Před zahájením výkopových prací bude nejdříve sejmuta ornice ve výšce 300 mm  

a odvezena na nejbližší skládku. Z výsledků IGP průzkumu vyplývá, že je nutno při 

svahování výkopové jámy zvolit větší sklon 1:1 (45°). Samotné založení objektu je na 

základových pásech z prostého betonu C20/25. Rozměry a hloubka založení viz. výkres 

základových konstrukcí. Podkladní betony jsou navrženy na zhutněné kamenivo frakce 

16/32.  

2.1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

Terén v místě umístění objektu má rovinatý charakter. Na staveništi se nenachází žádné 

dřeviny ani stromy, které by musely být zachovány. Při realizaci stavby budou použity 

materiály, jejichž vlastnosti mají negativní vliv na životní prostředí. Na staveništi se bude 

odpad třídit do jednotlivých kategorií dle zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb., [12] a 

katalogu odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. [11].  Nebezpečný odpad bude likvidován 

podle předpisů stanovující likvidaci odpadů. Realizace stavby bude prováděna vždy od 6:00 

do 19:00, aby byl zajištěn noční klid. Při pracích za deště a blátivém počasí, kdy je zapotřebí 

automobilové techniky, musí být po skončení prací očištěny komunikace. Během výstavby 
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bude okolí ovlivněno zvýšenou hlučností ze stavebních prací a exhalacemi ze staveništní 

dopravy a zvýšenou prašností.  

Odpadní vody splaškové budou vypouštěny do místní kanalizační sítě. Dešťové vody budou 

svedeny na pozemek investora, kde budou vsakovat do země, popř. budou svedeny do 

místní kanalizace. 

 

Při realizaci stavby předpokládáme vznik těchto odpadů: 

kód 

odpadu 

název kategori

e 

způsob likvidace 

20 03 99 směsný odpad, obaly Q1, Q6 D1 (sběrná nádoba a odvoz smluvní 

organizací na skládku) 

17 05 04 zemina vytěžená s kameny Q1 D1 (odvoz na skládku) 

17 09 04 směsný stavební odpad Q1 D1 (odvoz na skládku) 

17 06 04 izolační materiály netoxické Q1 D1 (odvoz na skládku) 

20 01 38 dřevo Q1 D1 nebo R1 (odvoz na skládku, nebo 

jako palivové dřevo) 

20 01 13 

20 01 28 

zbytky barev a ředidel C41, H3 

H4, H5, 

H6 

D1 (odvoz na řízenou skládku) 

 

Tab. č. 1 [11] 

2.1.8 Dopravní řešení: 

Napojení stavby je na místní dopravní systém. Objekt je situován v ulici Mlýnská, která se 

napojuje na ulici Potočkova. Naproti vchodu do objektu, přes chodník, je zřízeno parkoviště 

pro uživatele bytovky. Vjezd na parkoviště je z ulice Potočkova.  Kolem objektu je zřízen 

chodník ze zámkové dlažby pro pěší. Nedaleko objektu, cca 150 m, se nachází autobusová 

zastávka. Vlakové nádraží je vzdáleno 1 km od objektu. 
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2.1.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

protiradonové opatření: 

Během zaměřování nebyl zjištěn výskyt radonu v okolí stavby, proto není potřeba nijak 

zvlášť izolovat stavbu proti plynům. Případnou ochranu tvoří modifikovaný asfaltový pás 

ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL. Stavba se nachází mimo záplavové území, sesuvy 

půdy zde nijak nehrozí. Na území nejsou žádné známky poddolování. Stavba je navržena 

v relativně klidné bytové zástavbě, nemusí zde být řešená žádná speciální ochrana proti 

hluku. 

2.1.10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

Navržený bytový dům je proveden v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. O technických 

požadavcích na stavby. [8] Při samotné realizaci je nutné dodržovat předpisy týkající se 

bezpečnosti práce na staveništi, které jsou stanoveny vyhláškou č. 502/2006 Sb. O obecných 

technických požadavcích na výstavbu [7] a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. [6] 

 

 

3 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ 

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY BYTOVÉHO DOMU 

3.1 Obecné informace 

Technologický předpis řeší problematiku s prostupem vody do objektu z vody volně 

stékající a zemní vlhkosti, kde později může docházet k vytváření vlhkých ploch, plísním  

a jiným nežádoucím jevům. Bytový dům bude mít tři nadzemní podlaží a je celoplošně 

podsklepen. Rozměry objektu jsou uvedeny v příloze A2.  Jedná se o objekt, jehož nosnou  

konstrukci tvoří stěnový systém tvořený z tvárnic POROTHERM 30 P+D v 1.PP . 

V nadzemních podlažích 1.NP,2.NP a 3.NP je obvodové zdivo postaveno z POROTHERM 

P+D 440 . Vnitřní nosné stěny jsou postaveny z tvárnic POROTHERM 25 AKU SYM. 

Objekt je zastřešen jednoplášťovou  plochou střechou. V každém NP se nachází 3 bytové 

jednotky. V 1.PP jsou sklepní prostory spolu s technickou místností. 
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3.2 Materiál, doprava a skladování 

Hydroizolační materiál ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL je vyroben z SBS 

modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je polyesterová rohož plošné hmotnosti 250 g/m2. Pás 

je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen 

separační PE fólií. ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL je certifikován dle EN 13707, 

EN 13970 a EN 13969 a je označován značkou shody CE. Jako podklad pod hydroizolační 

asfaltový  pás  ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL [14] bude použit SIPLAST 

PRIMER ® SPEED   SBS.  Jedná se o unikátní penetrační nátěr modifikovaným kaučukem.  

 

Dodávku materiálů zajišťuje subdodavatel stavby dle pokynů PD. Materiál bude dodán na 

druhý den objednávky v jedné etapě. Dopravu asfaltových pásů a penetračních nátěrů 

zařizují subdodavatelé stavby. Využita bude silniční doprava pomocí nákladního 

automobilu. Rozměry HI asfaltového pásu 7500x1000x5mm. Plocha jedné role je 7,5 m2.  

 

Skladování rol asfaltových pásů ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL musí být podle 

technického listu ve svisle poloze a musí být chráněny před dlouhodobým působením 

povětrnosti a UV zářeni. Skladovány budou v kontejneru, který se nachází na staveništi. 

Penetrační nátěr je balen nastojato na paletách. Výrobek musí být skladován ve svislé poloze 

pod krytým přístřeškem mimo dosah zdrojů tepla. Při práci je nutno používat rukavice  

a brýle. Vzhledem k tomu, že se jedná o hořlavinu, platí zákaz kouření. Používání  

a manipulace s otevřeným ohněm v blízkosti penetrace a asfaltových pásů je taktéž 

zakázáno. 

 

Převzetí materiálu má na starost stavbyvedoucí stavby, popř. osoba určená stavbyvedoucím 

a pověřená k převzetí materiálu. Veškeré přebírky budou zapsány ve stavebním deníku  

a budou uschovány dodací listy. Stavbyvedoucí je povinen zkontrolovat množství materiálu 

a to, zda se jedná o správný druh hydroizolačních povlaků dle projektové dokumentace. 

Manipulace s asfaltovým pásem na staveništi je za pomocí rudlíku. Lehčí materiál je 

přenášen manuálně. 
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3.3 Spotřeba materiálu 

Plochy potřebné pro nanesení penetrace a asfaltového pásu 

� Celková plocha svislé konstrukce i s přesahy   = 248 m2   

� Celková plocha vodorovné konstrukce i s přesahy   =331m2 

Asfaltový pás :  

� Šířka bočního přesahu  = 0,08 m 

� Čelní přesah     =  0,1 m 

� Vytažení HI nad terén u svislé izolace  300mm 

� Přesah HI u vodorovné izolace 200mm 

 

Svislá HI, boční přesahy a vytažení nad terén celkem 33 ks rol. 

Vodorovná HI, přesahy celkem 44,1 ks rolí  na 1.vrstvu. 

Spotřeba penetrace: 0,25l/m2. 

Spotřeba penetračního nátěru u svislé konstrukce je 65,75 l. 

3.4 Pracovní podmínky, připravenost 

Podklad musí být čistý a nesmí se na něm vyskytovat žádná cizí tělesa. Nesmí být mastný 

ani od barviv a laku. Nesmí být příliš drsný, mít ostré hrany, být porézní, nesmí v něm být 

díry, vydrolená místa a rovnost by měla být max. 5mm/2m. Musí být osazeny všechny 

vystupující konstrukce nad rovinu konstrukce, aby mohly být tyto konstrukce zabezpečeny 

HI proti vnikání vlhkosti. Dovolená teplota vzduchu pro modifikované pásy ELASTODEK 

40 SPECIAL MINERAL je 10°C (v případě nutnosti zpracovat modifikované pásy za teplot 

od + 5 do + 10°C).  Role pásu se před pokládkou budou skladovat ve vytápěné místnosti až 

do pokládky.[1] 

Ohebnost materiálu je do – 25°C. Nerovnosti podkladu je možné odstranit seřezáním nebo 

roztavením, případně je možné je vyrovnat následujícími způsoby, které je možné  

i kombinovat: 

 

� Nerovnosti do 5 mm 

• vyrovnání přířezy z asfaltového pásu 

• naříznuti dílce zespodu a částečné zalomeni 
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� Nerovnosti od 5 mm 

• vylití prohlubni rozehřátým asfaltem 

• vyrovnáni povrchu směsi expandovaného kameniva a asfaltu 

 

3.5 Převzetí pracoviště 

Pracoviště k provedení hydroizolací přebírá vedoucí čety. Musí být sepsán protokol o tomto 

převzetí a proveden záznam do stavebního deníku. Podepsáním protokolu o převzetí 

pracoviště a zahájením prací přebírá zhotovitel izolace odpovědnost za pracoviště, své 

zaměstnance a kvalitu provedení práce. Dokončené dílo pak  předává dále. Po provedení 

práce mistr kontroluje vrstvu izolace před zakrytím další vrstvou: 

• vizuálně se zkontroluje spojitost hydroizolace a to, zda rozsah a dimenze hydroizolace 

odpovídá projektu 

• spojení pásu s podkladem a vzájemné spojení jednotlivých vrstev 

• těsnost spojů a přesahů ( špachtlí ) 

• opracování a těsnost detailů 

• zda nedošlo při pokládce k propálení pásu, protržení, odhalení nosné vložky či 

k vytvoření bublin. 

3.6 Personální obsazení 

Pracovní četa se skládá z pěti pracovníků. Vedoucí je členem pracovní čety. Organizuje  

a řídí práci, přebírá pracoviště a předává hotové dílo. Zodpovídá za průběh a kvalitu 

prováděných prací. Před položením hydroizolační vrstvy budou pracovníci řádně poučeni  

o postupu provádění hydroizolace, který jim vysvětlí kvalifikovaná osoba a seznámí je 

s BOZP. Při pokládce musí pracovníci používat pracovní ochranné pomůcky. 
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3.7 Stroje a pracovní pomůcky 

Při provádění hydroizolací je potřeba toto nářadí : 

• ochranné kryty proti znečištění sousedních ploch 

• válec, držák rolí a pěch 

• pravítko min. délky 1 m 

•sada štětců, špachtle, metr 

• ochranný štít na obličej, ochranné rukavice 

• propanbutanový hořák, malý hořák na natavení asfaltových pásů, sirky 

•vhodný pracovní oděv a pracovní obuv 

• lékárnička 

3.8 Pracovní postup 

Chronologický sled prací: 

a) převzetí pracoviště 

b) doprava materiálu 

c) pokládka asfaltových pásů včetně penetrace 

d) případné dokončení izolačních prací 

e) úklid a následné předání pracoviště 

 

 

Na vybetonovanou základovou desku se před izolací celé plochy provede penetrace pod 

obvodovým zdivem a následně pak i pod vnitřním nosným zdivem. Šířka penetračního 

nátěru bude min. 200 mm na každou stranu od nosného suterénního zdiva. Na takto 

připravený podklad se přitaví hydroizolační asfaltový pás o šířce min.150 mm od kraje 

budoucího nosného zdiva. Následuje vyzdívání nosných svislých a vodorovných konstrukcí. 

Po provedení konstrukcí, které by mohly poškodit hydroizolační vrstvu, se bude provádět 

vodorovná hydroizolace v ploše objektu.  

Na zatvrdlý a předem upravený podklad se nanese penetrační nátěr v jedné vrstvě. Na suchý, 

rovný a penetrací napuštěný podklad se nataví asfaltové pásy, a to k sobě navzájem 

s přesahy přes sebe min. 80 mm a minimálně v jedné vrstvě a to tak, aby byly spoje přes 

sebe překryty a přitaveny. Před kladením se pásy rozloží tak, aby se narovnaly. Vrstvy 

klademe podélně v témže směru a střídáme je navzájem o polovinu šířky pásu. Čelní 



26 
 

přesahy ukončíme na vazbu min. šířky 100 mm. Podélné spoje pásů dodatečně 

zašpachtlujeme. Hotový pásový povlak hydroizolace se musí chránit na vodorovných 

plochách a zabránit mechanickému poškození. 

Svislá izolace je prováděna na neomítnuté nosné zdivo, opatřené opět penetračním nátěrem 

kvůli lepší přilnavosti a spolupůsobení daných izolačních materiálů. Hydroizolace bude 

natavována v jedné vrstvě shora dolů. Práci budou provádět vždy minimálně 2 osoby.  

Svislou izolaci členíme svislými průběžnými spárami po 1,5 – 2 m, aby byla poddajná  

a umožnila dotlačení izolace k nosné konstrukci tlakem zeminy a zabránila nežádoucím 

průvěsům. Svislá izolace je vytažena nad terén min. 300 mm. U rohů se  musí ponechat vždy 

min. 30 mm, aby bylo možné vzájemné překrytí. Svislou plochu ochráníme tepelně 

izolačníma deskami ISOVER EPS PERIMETR 100 mm s vysokou mechanickou odolností, 

které jsou přilepeny na asfaltové pásy pomocí PUR lepící pěny. Viz obr. 1 

Při přechodu svislé hydroizolační vrstvy na vodorovnou je použita koutová tvarovka EPS 

50x50 mm, která zajistí, aby nedošlo ke zlomení svislé izolace. Tvarovka bude přilepena 

PUR pěnou. Délka převislé izolace bude 220 mm, a dojde tak  k napojení na vodorovnou 

izolaci a následnému přitavení. Spojení bude ochráněno deskami ISOVER EPS PERIMETR 

60 mm před poškozením při zásypu. Šířka vodorovných pásků EPS bude 150 mm a budou 

nalepeny po celém obvodě. 

 

Provádění vnějších koutů 

Při provádění vnějších koutů musí být nejdřív proveden první hydroizolační pás bez posypu 

a osazen náběhový klín. Do koutů se musí natavit přířez, univerzální tvarovka 3 (obr.2) a na 

svislou hranu koutu přířez, univerzální tvarovka 2 (obr. 3). Je důležité, aby byl dodržen 

přesah min. 30 mm. ). V další fázi se přířezy pásu bez posypu, tzn. koutová tvarovka 1a a 1b 

(obr. 4),  musí natavit v koutu jak na svislou, tak i na vodorovnou plochu podkladní 

konstrukce. Pás se nesmí natavit na vložený náběhový klín. V ploše musí být dodržen přesah 

80 mm. [1] 

 

Provádění vnějších rohů 

Při provádění izolace vnějšího koutu musí být provedena a natavena první vrstva izolace 

z asfaltového pásu a osazen náběhový klín. Při natavování pásů se u rohů ponechají přesahy 

min. 30 mm a nataví se na sebe. Jakmile bude zhotoven podklad, tak se začne izolovat 

samotný roh. Při izolování používáme univerzální tvarovku 1 (obr. 2), která se přitavuje na 

podklad. V další fázi se přitavená tvarovka 1 překryje univerzální tvarovkou 2 (obr. 3).  
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V poslední fázi se použije rohových tvarovek 1a a 1b (obr.5), které se přitaví na plochu  

a dojde k překrytí univerzální tvarovky 2. [1] 

 

 

 

Obr. 2 Univerzální tvarovka 1 a 3 [1] 

 

Obr. 3 Univerzální tvarovka 2 [1] 
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Obr. 5 Rohová tvarovka 1a a 1b [1] 

Pozn. Hodnota x závisí na typu náběhového klínu. V našem případě x = 70 mm.  

 

 

 

 

 

Obr. 4 Koutová tvarovka 1a a 1b [1] 

Pozn. Hodnota x závisí na typu náběhového klínu. V našem případě x = 70 mm.  
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PROVÁDĚNÍ ROHŮ 

 

 

Obr. 6 Postup při natavování univerzální tvarovky 1 a 2 [1] 

Obr. 7 Natavování rohových tvarovek 1a a 1b [1] 
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Pozn.: Při provádění izolace na stěnu je postup stejný jak u atiky, jen se vynechávají 

tvarovky a přířezy na atiku. Izolace se provede na požadovanou výšku. 

 

 

PROVÁDĚNÍ KOUTŮ 

 

 

Obr. 8  Postup při natavování univerzální tvarovky 3 a tvarovky 2 [1] 

 

Pozn. : Při provádění izolace na stěnu je postup stejný jak u atiky, jen se vynechávají 

tvarovky a přířezy na atiku. Izolace se provede na požadovanou výšku. 

 

Při natavování SBS modifikovaných pásů je třeba mít na paměti, že při teplotě asi 190°C 

degraduje struktura SBS modifikovaného asfaltu. Proto je třeba používat ruční hořák a je 

nepřípustné používat tzv. kombajn. Při natavování se musí role pásu neustále rovnoměrně 

rozvíjet. Nahřátí krycí vrstvy SBS modifikovaného asfaltu musí být intenzívní a přitom co 

nejkratší. Zvláště u pásu s polyesterovou vložkou hrozí při přehřátí zvlnění vlivem smrštění 

vložky. Ve vlnkách vznikají netěsnosti. Každý pás je třeba nejprve rozvinout, usadit do 

správné polohy, pečlivě svinout jednu polovinu ke středu a natavit ji. Potom se svine  

a nataví druhá polovina rolí. Pásy budou natavované CELOPLOŠNĚ.  
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Samotné provádění ve vodorovném směru HI vrstvy spočívá v užívání tzv. rozbalovače rolí. 

Bude použita zahnutá trubku s dlouhou rukojetí, jejíž průměr by měl být o něco menší, než 

je průměr role, na které je namotán asfaltový pás. Trubka s vymezovacími válečky se nasune 

do role a izolatér roli táhne za sebou. Dobře uvidí na tavící se asfalt a může rovnoměrně 

natavovat asfaltový pás a zároveň nešlape po čerstvě nataveném pásu. Pás se přitlačuje 

pouze vahou role.   

Nevýhoda je, že izolatér couvá a nevidí za sebe, tzn. nutno dbát osobní bezpečnosti. Musí 

být obezřetný u okrajů izolovaného objektu. Tato metoda je výhodná i pro zpracování 

zdeformovaných rolí. 

Spoje a překrytí pásu se budou natavovat až po natavení plochy celého pásu. Je proto 

potřeba ponechat okraj pro provaření spojů nenatavený. Tato metoda má výhodu menšího 

rizika nekvalitního provedení spoje, je však pracnější.  
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Obr. 1 Detail napojení vodorovné HI a svislé HI 

 

Nejčastější chyby při provádění: 

 

� Nedodržení přesahů u hydroizolačních povlaků 

� Špatné řešení detailů (rohové konstrukce, vyčnívající konstrukce) 

� Nedostatečná kontrola povrchu před pokládkou HI povlaků 

� Provádění HI povlaků v nepříznivých klimatických podmínkách 

� Špatná těsnost spojů 

 

3.9 Jakost a kontrola kvality 

Izolační vrstva musí být celistvá, bez puchýřů a prasklin. Při kontrole provádění prací musí 

být každá vrstva, než bude zakryta další vrstvou, řádně převzata. Kontroluje se pracovní 

prostředí, podklad, jednotlivé vrstvy, přelepování vložek a kvalita ochranné vrstvy. Zjištěné 

závady musí být bezprostředně odstraněny a všechny podstatné okolnosti zapsány do 

stavebního deníku. Kontrolu, převzetí a vlastní hodnocení provádí stavbyvedoucí za účasti 

investora. Výsledky se zaznamenají ve stavebním deníku. 

Kontrola kvality provedení může být provedena pomocí podtlakové ( vakuové) zkoušky.  

Podtlaková zkouška (vakuová ). Vlastní zkouška je založena na vytvoření podtlaku ( vakua ) 

ve zvonu přiloženém na zkoušené místo. Zkoušené místo se předem natře detekčním 

roztokem. Pokud se na daném místě vyskytují netěsnosti, projeví se vytvořením bublinek. 

 

3.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění hydroizolace 

Na pracovišti musí být dodrženy bezpečnostní předpisy, které se týkají provádění 

hydroizolace a používání hořlavých materiálů včetně práce s ohněm. Pracovníci musí být 

proškolení kvalifikovanou osobou.  

Legislativa: 

Zákon č. 309/2006 Sb. – O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na stavbě [6] 
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Nařízení vlády č. 591/2009 Sb. – O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci [5] 

 

Ochranné prostředky: 

• uzavřená a pevná obuv 

• rukavice 

• dlouhé kalhoty  

• ochranné brýle 

3.11 Ekologie 

Asfaltové pásy mají nepříznivé vlastnosti pro životní prostředí, proto je důležitá jejich šetrná 

likvidace. Provádí se buď ve spalovnách, nebo na vyhrazených skládkách.  Zbytky odpadů 

není vhodné s ohledem na životní prostředí a hygienu pálit mimo spalovny odpadů.  Odpad 

je zařazen podle katalogu odpadů do skupiny „Ostatní odpady“(neobsahuje dehet). Při 

ochraně životního prostředí musí být dodrženy platné zákony a nařízení. 

Zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí [2] 

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny [3] 

Zákon 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění [4] 

 

3.12 Přílohy k technologickému postupu 

3.12.1 A1 Jednoduché schéma, půdorys 1. S  

3.12.2 A2 Výpočet spotřeby materiálu 
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PŘÍLOHA A1 

Jednoduché schéma objektu 1.PP – Plocha pro provádění vodorovné hydroizolace. 
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PŘÍLOHA A2 

11.Výpočet celkových obsahů a spotřeby materiálů: 

celková svislá plocha včetně vytažení nad terén : 

Celková výška 3,3m 

 

 (229,68+18,37)= 247,5->248 m2  

 

PŘESAHY U SVISLÉ HI: 

boční překrytí : 

0,08 x 229,68 m2 = 18,37 m2 

1role = 7,5 m2 

Celkem kusů na svislou HI = 33 ks rol. 

 

celková vodorovná plocha: 

 

283,6 m2+ 23 m2 + 24 m2  =330,6->331  m2 

 

PŘESAHY  U VODOROVNÉ HI: 

boční překrytí : 

0,08 x 283,6 m2 = 22,68->23 m2  

čelní překrytí: 

0,1 x 283,6m2 = 28,36 ->24m2 

Celkem kusů na vodorovnou HI = 44,1 ks rol pásů na 1. Vrstvu. 

 

 

Penetrace: 

Celkem plocha k natření 263m2 

spotřeba 0,25l/m2 

1ks plechovky 25l 

25/0,25 = 100m2  

283,6/100 = 2,83 ks -> 3ks 

3x25 = 75l 
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4 POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
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5 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo zajistit bezpečné a hlavně kvalitní provedení 

hydroizolace spodní stavby, dále pak nakládání s izolačním materiálem a jeho skladování na 

stavbě. Pracovní postup by měl ulehčit provádění prací na stavbě a předcházet hrubým 

chybám, které mohou vzniknout při neodborném řešení dané problematiky a tím předejít 

možnému znehodnocení stavby.  
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