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Seznam použitého zna ení 

aj. – a jiné  

apod. – a podobn  

a.s. – akciová spole nost  

°C – stupn  Celsia 

C – beton (concrete)  

cca – p ibližn  

. – íslo 

l. – lánek 

SN – eská technická norma 

d - tlouš ka 

DN – pr m r potrubí 

EPS – p nový polystyrén 

EX – exteriér 

g/m2 – gram na metr tvere ný  

HDS –  hlavní domovní sk í   

HI - hydroizolace 

HSV – hlavní stavební výroba 

HUP – hlavní uzáv r plynu 

IN – interiér 

kce – konstrukce 

kg/m2 – kilogram na metr tvere ný           

kk – kuchy , koupelna 

kPa – kilopascal 

l/den – litr za den 

m2  – metr tvere ný 

m3  – metr krychlový  

m – metr 

max. – maximáln  

mil. K  – milion  korun eských 

min. – minimáln  

MJ – m rná jednotka 

mm –– milimetr 
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MPa  – megapascal 

MVC – malta vápenocementová 

nap . – nap íklad 

NP – nadzemní podlaží 

NV – na ízení vlády 

PD – projektová dokumentace 

PE – polyethylen 

PP – podzemní podlaží 

PSV – p idružená stavební výroba 

PU – polyuretan 

PVC – polyvinylchlorid 

r – polom r 

Sb. – sbírky  

SO – stavební objekt 

š. – ší ka 

t – tuna 

TI – tepelná izolace 

tl. – tlouš ka 

TP – technologický postup  

U – sou initel prostupu tepla 

V – východ 

v . – v etn  

vzd. – vzdálená 

W/mK – jednotka sou initele prostupu tepla U  

Z – západ 

ŽB – železobeton 

ŽP – životní prost edí 

% – procento 
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1. Úvod 

P edm tem mé bakalá ské práce je návrh a zpracování technologického postupu na 

provedení hydroizolace spodní stavby. Izolovaná stavba je t ípodlažní bytový d m s jedním 

podzemním podlažím. Konstruk ní ešení stavby je ze systému HELUZ. 

Hydroizolaci jsem si zvolila ze systému DUALDEK. Jedná se o dvojitý hydroizola ní 

systém s možností kontroly a aktivace. Systém DUALDEK se používá pro vytvo ení 

hydroizolace odolávající i tlakové vod  s vysokou mírou spolehlivosti a hydroizola ní 

ochrany. Systém DUALDEK tvo í dv  fólie, hlavní a kontrolní, sva ené mezi sebou do 

uzav ených sektor . Mezi fóliemi je vložena drenážní vložka umož ující kontrolu t snosti a 

p ípadn  i pozd jší aktivaci, kterou je možné provést i opakovan .  

Tento hydroizola ní systém porovnávám s technologii tradi ního zp sobu izolování 

použitím SBS modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 

Bakalá ská práce obsahuje ást textovou a výkresovou. Textová ást se skládá z technické 

zprávy, technologického postupu provád ní hydroizolace spodní stavby systémem 

DUALDEK, rozpo tu, harmonogramu a výstupy z programu Teplo a Area.  Výkresovou ást 

tvo í projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení, detaily hydroizolace a za ízení 

staveništ .  
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2. Stavební ást 

 

A. Pr vodní zpráva 

 

a)     Identifika ní údaje stavby 

Název akce: Bytový d m 

Místo stavby: Ostrava, 708 33 

Parcela íslo: 235 

Stupe  PD: projektová dokumentace pro stavební povolení 

Kraj: Moravskoslezský kraj 

Stavební ú ad: Ostrava 

Investor: BDOP a.s. 

 Zelená 246/3, 708 33 Ostrava 

Dodavatel stavby: bude vybrán v sout ži 

Projektant:    Háblová Pavlína 

 

b) Údaje o stávajících pom rech staveništ  

 

Jedná se o stavební parcelu . 235 o celkové vým e 2367,45 m2, která se nachází v 

katastrálním území Poruba (okres Ostrava-m sto). Parcela je ve vlastnictví investora. Vjezd 

na pozemek je z ulice Poštovní po asfaltové komunikaci ší e 6 m. Parcela je situována v 

rovinném území v proluce, sousedí z levé i pravé strany s bytovými domy. Pozemek není 

zastav n a nenachází se na n m vzrostlá zele . Základová p da je tvo ena jílovými hlínami 

pevné konzistence. V území nebylo zjišt no riziko pronikání radonu. V rámci geologického 

pr zkumu byla nalezena hladina podzemní vody v hloubce 1,94 m od základové spáry. 

Inženýrské sít  kanalizace, plynu,vody, elekt iny a teplovodu jsou vedeny v  ulici Poštovní 

(viz výkres SITUACE). Okolní parcely jsou ve vlastnictví m sta Ostravy. Majitel okolních 

parcel souhlasí s výstavbou na parcele . 235. 
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c) Údaje o provedených pr zkumech a o napojení na technickou infrastrukturu 

 

          Byla provedena b žná prohlídka pozemku s provedením fotodokumentace. V území 

nebylo zjišt no riziko pronikání radonu. V rámci geologického pr zkumu byla nalezena 

hladina podzemní vody v hloubce 1,94 m od základové spáry. Jedná se o území 

s jednoduchými zakládacími podmínkami. V blízkosti pozemku se nachází inženýrské sít , 

k objektu budou vybudovány inženýrské sít . 

 

d) Informace o spln ní požadavk  dot ených orgán  

  

 B hem zpracovávání projektové dokumentace byly veškeré požadavky dot ených 

orgán  spln ny. Dále byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

  

 Stavba svým návrhem vyhovuje stavebnímu zákonu . 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebnímu ádu v platném zn ní a navazujících vyhlášek zejména vyhlášky . 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Rozsah a obsah projektové dokumentace 

je v souladu s požadavky vyhlášky . 499/2006 Sb. 

 

f) Údaje o spln ní podmínek regula ního plánu a územního rozhodnutí 

 

Navrhované ešení je v souladu s regula ním plánem a územním rozhodnutí. 

 

 

g) V cné a asové vazby stavby 

 

V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související investice. 
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h)     P edpokládaná lh ta výstavby a popis postupu výstavby 

 

Dokon ení projektu stavby Prosinec  2012 

Zahájení stavby B ezen 2013 

Ukon ení stavby Únor 2014 

 

 Postup výstavby:  

 Provedení výkopových prací a p evzetí základové spáry, provedení základ  a 

hydroizolace, provedení svislých nosných konstrukcí, provedení vodorovných nosných 

konstrukcí, betonáž schodišt , provedení p í ek, st ešní konstrukce, výpl  otvor , provedení 

omítek a podlah, dokon ovací práce.  

 

i) Orienta ní statické údaje o stavb  

 

Zastav ná plocha celkem: 692,4 m2 

Obestav ný prostor:  8738,1 m3 

Podlahová plocha celkem: 2336,2 m2 

Celkové náklady stavby: 21,37 mil. K  
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

1.  Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení 

 

a) Zhodnocení staveništ  

 

Jedná se o stavební parcelu . 235 o celkové vým e 2367,45 m2, která se nachází v 

katastrálním území Poruba (okres Ostrava-m sto). Vjezd na pozemek je z ulice Poštovní po 

asfaltové komunikaci ší e 6 m. Parcela je situována v rovinném území v proluce, sousedí 

z levé i pravé strany s bytovými domy. Pozemek není zastav n a nenachází se na n m vzrostlá 

zele . Základová p da je tvo ena jílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo 

zjišt no riziko pronikání radonu. V rámci geologického pr zkumu byla nalezena hladina 

podzemní vody v hloubce 1,94 m od základové spáry. Inženýrské sít  kanalizace, plynu,vody, 

elekt iny a teplovodu jsou vedeny v  ulici Poštovní (viz výkres SITUACE). 

 

b) Urbanistické a architektonické ešení stavby 

 

Objekt bytového domu je situován v ulici Poštovní, m sta Ostrava. Poloha budovy je 

ur ena regula ní uli ní arou. Podélná osa objektu (orientace V-Z) je rovnob žná s osou 

komunikace ulice Poštovní. P ší vstup je od mobilní komunikace odd len chodníkem. Objekt 

spl uje závazné pokyny zadané regula ním plánem. 

 

P dorys objektu bytového domu je nepravidelného tvaru. Budova je t ípodlažní s 

podsklepením. V suterénu je technická místnost, sklepy, sušárna, kolárna, ko árkárna a 

spole né prostory. V 1.NP, 2.NP a 3.NP se nachází 7 bytových jednotek. Dv  bytové jednotky 

jsou kategorie 2+1, další dv , kategorie 2+kk a zbylé t i jsou kategorie 1+kk. D m je 

v souladu s charakterem okolní zástavby rodinnými a bytovými domy. 

 

c) Technické ešení 

 

 P íprava území a zemní práce 

 

P ed zahájením výkop  bude sejmuta ornice mocnosti 300 mm, která bude deponována 
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na odd lené skládce tak, že ji bude možno využít k záv re ným rekultivacím. Hlavní 

výkopová jáma je svahovaná, rýhy jsou svislé nepažené. Zemina bude z ásti deponována na 

odd lené skládce v blízkosti stavby tak, aby ji bylo možno použít na zásypy. P ebytek zeminy 

bude odvezen na skládku ur enou stavebním ú adem v Ostrav . Na hutn né zásypy bude 

dovezen net íd ný št rkopísek. Základová spára se bude chránit ponecháním malé vrstvy 

zeminy, která se odt ží t sn  p ed betonáží základových pás . K odvodn ní výkopu budou 

sloužit navržené drenážní trubky, které budou odvád t vyskytující se vodu do sb rných 

studen. Tato voda se bude následn  ze studen od erpávat. Bude vybudován vjezd do stavební 

jámy pro zemní stroje (viz výkres VÝKOPY).  

 

Základové konstrukce 

 

Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C 20/25. Hloubka 

základové spáry je 2,14 m od upraveného terénu. Podkladní betony C20/25 tlouš ky 150 

mm, jsou navrženy na rostlém terénu. P ed betonáží se osadí ocelové chráni ky pro p ípojky 

a položí se instala ní vedení. 

 

Svislé konstrukce 

 

Obvodové st ny jsou zd né z cihelných blok  HELUZ STI 44 pevnosti P8 na 

tepeln  izola ní maltu HELUZ SUPERTHERM TM 39. Sou ástí systému jsou dopl kové 

cihly polovi ní, koncové a rohové. Vnit ní nosné st ny jsou ze zvukov  izola ních cihel 

HELUZ AKU 30 pevnosti P15 na MVC 5. P í ky jsou navrženy ze zvukov  izola ních 

cihel HELUZ AKU 11,5  pevnosti P10 na MVC 5. [4, 6] 

 

Vodorovné konstrukce 

 

Stropní konstrukce jsou navrženy z keramobetonových nosník  HELUZ 160x175 a 

vložek HELUZ MIAKO 19/62,5. V míst  ztužujících žeber a skrytých pr vlak  jsou 

navrženy dopl kové vložky MIAKO 8/62,5. Ve všech podlažích je tlouš ka stropu 250 

mm, beton C16/20. V rovin  stropních nosníku s vložkami jsou navrženy ztužující ŽB 

v nce, po obvodu s v ncovkou HELUZ 8 a vloženou tepelnou izolací tl. 70mm. [4, 6] 
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Vertikální komunikace 

 

Schodišt  je navrženo jako monolitické železobetonové dvouramenné. Stupn  jsou 

s keramickým obkladem. Zábradlí je ocelové sloupkové. Vn jší vstup do objektu je ešen 

venkovním schodišt m. Povrch je navržen z venkovní keramické dlažby. V objektu je 

navržen osobní výtah Schindler 3100. 

 

Zast ešení 

 

Zast ešení je  navrženo jako jednopláš ová plochá st echa. Nosná konstrukce je 

tvo ena stropními nosníky a vložkami HELUZ MIAKO. Spád je vytvo en tepelnou izolací 

EPS 100 S Stabyl pomocí spádových klín . Na st eše je navržena fóliová izolace FATRAFOL 

810 tl. 2 mm [6, 14] 

          

 Komíny 

 

Komín nebude realizován. 

 

 P í ky 

 

V celém objektu jsou navrhnuty p í ky HELUZ AKU 11,5 na MVC 5. [6] 

 

 P eklady  

 

Nad otvory jsou použity p eklady HELUZ 23,8 (viz specifikace p eklad ).  

 

Vn jší p eklady jsou složeny z 5x p eklad HELUZ 23,8 a tepelné izolace EPS tl. 90 

mm. Vnit ní p eklady jsou složeny z 4x p eklad HELUZ 23,8 . [6, 12] 

 

 Podlahy 

 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Jednotlivé nášlapné  povrchy  podlah jsou  uvedeny v tabulce místností (viz p dorys podlaží). 

Podrobn jší specifikace vrstev podlah je na výkresech EZ A-A’, EZ B-B’. P ed 
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provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle projektu jednotlivých profesí. 

P esná barevná a materiálová specifikace vlys  a dlažby bude up esn na p i realizaci s 

architektem interiér  a investorem. 

 

 Izolace proti zemní vlhkosti 

 

          Izolace je navržena ve skladb  P1. Jedná se o hydroizola ní systém DUALDEK složený 

ze dvou fólií ALKORPLAN 35 034 tl. 1,5 mm. [7, 8] 

 

  Tepelná, zvuková a kro ejová izolace 

 

Pro objekt bytového domu jsou navrženy tyto tepelné izolace: 

- ŽB v nce má navrženou izolaci z EPS tl. 70 mm 

- P eklady mají navrženou izolaci z EPS tl. 90 mm 

- St ešní konstrukce má izolaci z polystyrénu EPS 100 S Stabyl tl. 150-490 mm 

- Ve skladb  podlah je navržena tepelná izolace EPS 100 S tl. 80 mm 

[12] 

 

 Omítky 

 

    Pro objekt bytového domu jsou navrženy: 

- Vnit ní vápenocementová štuková omítka tl. 10 mm 

- Vn jší TI omítka sm si HELUZ SUPERTHERM TO tl. 30 mm [6] 

 

 Obklady 

 

V objektu bytového domu jsou navrženy keramické obklady v kuchyních, koupelnách a 

toaletách. Poloha, velikost a rozsah obkladu jsou uvedeny ve výkresech podlaží a legendách 

místností. P esné ur ení barevného ešení a typu obkladu bude ur eno architektem a 

investorem v pr b hu realizace stavby. 

 

 Truhlá ské, záme nické a ostatní dopl kové výrobky 

 

 Okna a vn jší dve e jsou navržena plastová VEKRA Classic s izola ním dvojsklem. 
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Vnit ní dve e jsou d ev né do obložkových zárubní. Do byt  a místností v 1S jsou navrženy 

dve e s požární odolností.  

 

 Klempí ské výrobky 

 

 Klempí ské výrobky budou provedeny z titanzinkového plechu tlouš ky 0,5 mm. Jedná 

se o oplechování parapet  a atiky. 

 

Malby a nát ry 

 

- Vnit ní- omítky se 2x opa okují vápenným mlékem a vybílí. Odstín bude ur en 

architektem interiér  a investorem. 

vn jší – fasádní silikátový nát r WEBER, odstín dle výkresu  POHLEDY [13]  

 

 V trání místnosti 

 

 Odv trání koupelen a WC je navrženo ventilátorem. 

 

 Venkovní úpravy 

 

Podél objektu je navržen obsyp, dlažební okapový chodník ší e 600 mm s betonovým 

obrubníkem. P ístupový chodník je vydlážd n zámkovou betonovou dlažbou tlouš ky 60 mm 

uloženou do kamenné drt  frakce 4-8 mm tlouš ky 40 mm. Podkladem pak bude zhutn ná 

št rkodr . Chodník je lemován zahradním obrubníkem. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Domovní sít  jsou navrženy a vedeny ve svislých šachtách p ístupných z každého bytu. 

Rozvody vody a kanalizace budou zvukov  odizolovány. Objekt bude p ipojen na ve ejný ad 

kanalizace, vodovodu, plynovodu, teplovodu a na vedení nízkého nap tí. 

 

Pro p ístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojený na 

stávající p ší komunikaci. Na parkovišt , které je situováno naproti stávající p ší komunikaci, 
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je navržen vjezd z komunikace Poštovní. 

 

e) ešení dopravní a technické infrastruktury 

 

Pro p ístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojený na 

stávající p ší komunikaci. 

 Na parkovišt , které je situováno naproti stávající p ší komunikaci, je navržen vjezd 

z komunikace Poštovní. Parkovišt  má 25 parkovacích stání. 

 

f) Vliv stavby na životní prost edí 

 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prost edí. Na stavb  

budou použity b žné technologie, které neohrožují životní prost edí. Se vzniklými odpady 

bude nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. o odpadech ve zn ní pozd jších 

p edpis . Vyt íd ný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným zp sobem, nap íklad 

recyklací nebo uložením na povolenou skládku, pop ípad  p edat odborné firm  k 

likvidaci. P i realizaci stavby dojde k produkci t chto odpad  skupiny 17 - stavební a 

demoli ní odpady (dle vyhlášky . 381/2001 Katalog odpad  a seznam nebezpe ných 

odpad  ve zn ní pozd jších p edpis ). 

 

Zásady pro nakládání s odpady 

P i provozu je nutné: 

• minimalizovat vznik odpad  

• separovat jednotlivé druhy odpad  

• uplat ovat zásady maximální recyklace 

• minimalizovat odpady k p ímému skládkování. 
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Kategorizace odpad  

 

Druh odpadu 
Množství 

odpadu v tunách 

Kategorie 

odpadu 

17 01 01 Beton 1,0 t O 

17 01 02 Cihla 0,9 t O 

17 02 01 D evo 3,5 t O 

17 02 02 Sklo 0,5 t O 

17 02 03 Plasty 0,2 t O 

17 04 05 Železo a Ocel 1,0 t O 
17 07 01 Sm sný stav. odpad 0,1 t N 

 

Odpady vzniklé provozem 
Množství 

odpadu v tunách 

Kategorie 

odpadu 

20 01 12 Barva, lepidlo 0,09 t N 

20 03 01 Sm sný kom. odpad 0,9 t O 

 

O (odpad bez nebezpe ných vlastností – Ostatní odpady) 

N (odpad s nebezpe nými vlastnostmi – Nebezpe né odpady) 

 

g) Bezbariérové ešení okolí stavby 

 

U bytového domu není ešen bezbariérový p ístup. 

 

h)  Pr zkumy a m ení 

 

P ed provedením projektu byly provedeny hydrogeologické a geologické pr zkumy a 

m ení radonu. Dále byly provedeny vlastní pr zkumy, fotodokumentace a zam ení 

výškových a polohopisných bod . Hladina podzemní vody je v hloubce 1,94 m od základové 

spáry. V území nebylo zjišt no riziko pronikání radonu. Jedná se o území s jednoduchými 

zakládacími podmínkami. 
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          i)   Geodetické podklady 

Katastrální mapa 1:2000, výškopisné a polohopisné zam ení. Územní plán m sta 

Ostravy. 

 

j)    len ní stavby 

 

Stavba je len na na stavební objekty: 

SO 01 -  NOVOSTAVBA OBJEKTU 

SO 02 -  ZPEVN NÉ PLOCHY 

SO 03 - P ÍPOJKA PLYNU,  KANALIZACE, VODY, NN, TEPLOVODU 

SO 04 – PARKOVACÍ STÁNÍ 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 

Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný podstatný vliv. Majitelé okolních pozemk  

souhlasí s výstavbou bytového domu a úpravou okolí.   

 

l)     Ochrana zdraví a bezpe nosti pracovník  

 

P i realizaci musí být dodržován projekt, normy, vyhlášky a zákony. Dále musí být 

dodrženy technologické postupy dané výrobcem jednotlivých výrobk  a materiál . V 

pr b hu stavby budou provád t speciální pracovní úkony, které vyžadují  zvláštní 

proškolení, pouze osoby zp sobilé tuto innost vykonávat.  

 

- Zákon . 309/2006 Sb., zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví 

p i  práci.  

- Na ízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a 

ochranu zdraví p i práci na staveništích.  

- Na ízení vlády . 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prost edky 
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2.  Mechanická odolnost a stabilita 

Statický výpo et není p edm tem bakalá ské práce. Stavba vyhovuje požadavk m na 

bezpe nost a stabilitu dle vyhlášky . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

 

3.  Požární bezpe nost 

Požární bezpe nost není p edm tem bakalá ské práce. Požární bezpe nost stavby 

posuzuje požární specialista. 

 

4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí 

       Stavba je navržená takovým zp sobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní 

podmínky jejich uživatel  ani uživatel  okolních staveb a aby neohrožovala životní prost edí. 

Stavba nebude uvol ovat žádné látky nebezpe né pro zdraví a životy osob a zví at. Stavba 

bude realizována z materiál , které jsou netoxické. Stavba a její užívání nebude mít negativní 

vliv na životní prost edí, nebude zne iš ovat vzduch ani p du. Provozem a užíváním 

bytového domu nebudou vznikat žádné odpadní látky, které by bylo nutno separovan  

skladovat za použití zvláštních opat ení. Domovní komunální odpad z trvalého provozu bude 

t íd n a umis ován do kontejner  a vyvážen specializovanou firmou na skládku. 

 

5.  Bezpe nost p i užívání 

 

 Stavba bytového domu je navržena tak, aby spl ovala požadavky na bezpe nost p i 

užívání staveb dle vyhlášky . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

 

6.  Ochrana proti hluku 

 

Objekt je navržen tak, aby dostate n  odolával vibracím a hluku z vn jší prost edí a tím 

umož uje vytvo it vhodné podmínky pro obytné prost edí. 
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7.  Úspora energie a ochrana tepla 

 

Vn jší obálka objektu bude spl ovat požadavky novely normy SN 73 0540-2 a další 

požadavky dle Vyhlášky . 78/2013 Sb. o energetické náro nosti budov.  

 

Tepeln -technické vlastnosti konstrukcí  

Sou initel prostupu tepla st echy    U=0,22 W/m2*K 

Sou initel prostupu tepla st n        U=0,22 W/m2*K 

Sou initel prostupu tepla výpln  otvor    U=1,14 W/m2*K 

 

8.  ešení p ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

 

U bytového domu není ešen bezbariérový p ístup. Bytový d m nebude užíván 

osobami s omezenou schopností pohybu 

 

9.  Ochrana stavby p ed škodlivými vn jšími vlivy 

 

V dané lokalit  nevznikají zásadní vn jší vlivy omezující ešenou stavbu. 

 

10.  Ochrana obyvatelstva 

 

          Spln ní základních požadavk  na situování a stavební ešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva. – Není navrhováno 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

 

a) odvodn ní území v etn  zneškod ování odpadních ploch 

         Vnit ní splašková kanalizace je novou p ípojkou napojena na ve ejnou kanaliza ní sí . 

Na tuto sí  je též napojena kanalizace deš ová, která je ešena vnit ním svodem. 
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b) zásobování vodou 

 

         Bude provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu adu DN 50 PE v ulici 

Poštovní. Pr m rná denní spot eba vody se pohybuje cca kolem 120 l/den na osobu. 

 

c) zásobování energiemi 

 

         Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umíst na HDS. 

Napojení k STL plynovodu STL PE DN 25 bylo již provedeno. Na hranici pozemku je 

umíst na sk í  s HUP.  

 

d) ešení dopravy 

 

         Napojení na ve ejnou komunikaci Poštovní je p ímo p ed objektem. 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby, v etn  vegeta ních úprav 

 

         Parkovací stání a p ší komunikace je provedena ze zámkové betonové dlažby. Po 

dokon ení stavby bude obnovena vegetace a budou vysazeny nové stromy.  

 

f) elektronické komunikace 

 

         P ipojení na elektronické komunikace není sou ástí této PD 
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C. Situace stavby 

 

Situace stavby je za azena ve výkresové ásti. 

 

D. Dokladová ást 

 

a) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v pr b hu zpracování 

projektové dokumentace, 

 

Není p edm tem bakalá ské práce 

 

b) Pr kaz energetické náro nosti budovy podle zákona o hospoda ení energií. 

 

Není p edm tem bakalá ské práce 
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E. Zásady organizace výstavby 

a) Charakteristika staveništ  

 

 Jedná se o stavební parcelu . 235 o celkové vým e 2367,45 m2, která se nachází v 

katastrálním území Poruba (okres Ostrava-m sto). Vjezd na pozemek je z ulice Poštovní po 

asfaltové komunikaci ší e 6 m. Staveništ  bude zabírat jen parcelu . 235, jejíž vlastníkem je 

investor. Za ízení staveništ  bude oploceno mobilním oplocením TOI TOI do výšky 2 m. 

  

 Vnitrostaveništní komunikace budou zhutn ny a zpevn ny pískem a vozovku budou 

tvo it ŽB panely o rozm rech 3 x 2 x 0,25 m. Všechny vozidla a stavební stroje budou p i 

p íjezdu a odjezdu na staveništ  ádn  o išt né, aby nedocházelo ke zne iš ování ostatních 

komunikací.  

 

 Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu materiálu 

na stavbu budou použity b žné dopravní prost edky, p epravující stavební materiál. Skládky 

jednotlivých materiál  budou umíst ny na p edem ur ených místech dle výkresu tak, aby 

nebránili samotné výstavb . 

 

b) Významné sít  technické infrastruktury 

Nebudou dot eny. 

 

c) Napojení staveništ  na zdroje  

Investor umožní dodavateli stavebních prací napojit se na staveništní p ípojky vody, 

kanalizace a elektrického proudu. Úhrada se bude ú tovat na základ  samostatné dohody, 

která bude sou ásti zápisu o p evzetí staveništ . 

 

d) Úpravy z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví t etích osob 

Na staveništ  bude zamezen p ístup nepovolaných osob, a to oplocením do výšky 2 m. 

Vstup bude ozna en bezpe nostními zna kami se zákazem vstupu na staveništ  pro 
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nepovolané osoby.   

 

e) Uspo ádání a bezpe nost staveništ  z hlediska ochrany ve ejných zájm  

 

Uspo ádání staveništ  bude ešeno dle platných bezpe nostních p edpis , norem, 

vyhlášek a zákon , které zaru ují bezpe nost provozu a ochranu sousedních území. 

 

f) ešení za ízení staveništ  

 

Pro za ízení staveništ  budou použity provizorní do asné objekty - kancelá ská bu ka, 

WC bu ka, šatny, sprchy a kontejner na stavební su . ást materiálu je na staveništi 

skladována na vyhrazené ploše na paletách, které se v p ípad  pot eby budou podkládat 

deskami tak, aby nedocházelo k poškození travnaté plochy. Tento materiál bude uskladn n na 

staveništi pouze krátkodob , chrán n bude p ed pov trnostními vlivy zesílenou plastovou fólií 

s dostate ným zajišt ním proti poškození v trem. Další ást materiál  je uskladn na 

v uzamykatelných skladech, nebo na krytých skládkách. 

 

g) Popis staveb za ízení staveništ  vyžadujících ohlášení 

 

Na staveništi se nenacházejí stavby vyžadující ohlášení. 

 

h)    Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 

 

Na stavb  musí pracovat jen pracovníci vyu eni nebo zau eni v daném oboru a musí být 

vybaveni ochrannými pracovními pom ckami a prost edky, za které odpovídá dodavatel. 

Všichni pracovníci na stavb  musí být proškoleni z bezpe nostních p edpis  a pravideln  

proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpe eny proti možné manipulaci cizími 

osobami. Je t eba d sledn  dodržovat bezpe nostní opat ení p i pohybu staveništních 

mechanism , p ekládání materiálu apod.  

 

Pro zajišt ní bezpe nosti práce a technologických za ízení je pot eba v pr b hu 

výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona . 362/2005 Sb. Na ízení vlády o bližších 

požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z 

výšky nebo do hloubky dále zákona . 309/2006 Sb. zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a 
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ochrany zdraví p i práci a na ízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prost edí p i výstavb  

Postup výstavby je navržen tak, aby neohrožoval životní prost edí. Materiály pro 

výstavbu se budou používat pouze certifikované.  

 

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. o odpadech 

ve zn ní pozd jších p edpis . Vyt íd ný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným 

zp sobem, nap íklad recyklací nebo uložením na povolenou skládku, pop ípad  p edat 

odborné firm  k likvidaci. 

 

Je zakázáno dle vyhlášky zne iš ování p ilehlých komunika ních ploch, p ípadn  

zne išt ní musí být odstran no. P ilehlé komunika ní plochy, které nejsou sou ásti staveništ , 

musí z stat pr jezdné a nezne išt né. Je zakázáno b hem výstavby zne iš ovat ovzduší 

pálením gumy, ropných produkt  apod.  

P i provád ní stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV . 272/2011 o 

ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací ve zn ní pozd jších p edpis . 

 

j) Orienta ní lh ta výstavby 

 

 Dokon ení projektu stavby Prosinec  2012 

 Zahájení stavby B ezen 2013 

 Ukon ení stavby Únor 2014 
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3. Technologická ást 

 

3.1. Zhodnocení výb ru technologie 

 

Dvojitý systém s možností kontroly a aktivace DUALDEK je z hlediska hydroizola ní 

ochrany azen jako jeden z nejspolehliv jších. Oproti tradi ní technologii hydroizolace s SBS 

modifikovaných asfaltových pás , je možnost kontroly a aktivace u systému DUALDEK 

jeden z hlavních d vod  pro  jsem zvolila tuto technologii.  

 

Další výhodou je, že role fólií mají rozm r 2,05x20 m tudíž jsou v tší n ž role asfaltových 

pás , které mají rozm r 1x7,5 m, proto jsou fólie z hlediska rychlosti pokládky výhodn jší. 

Stavební p ipravenost je pro ob  varianty stejná, ob  pot ebují istý rovný podklad pro 

pokládku. Pro fólie je zapot ebí nákladn jších pracovních stroj , ale na rozdíl od asfaltových 

pás  zde nehrozí požár nebo výbuch ho áku. Oba systémy pot ebují mít p ed pokládáním 

ošet ený podklad. U asfaltových pás  se to provádí penetra ním nát rem, u fólií je to 

položením ochranné textilie. Další výhodou fólií je, že se voln  pokládají, zatímco asfaltové 

pásy se musí celoplošn  natavovat. Fólie jsou náchyln jší k protržení než asfaltové pásy, a 

proto se s nimi musí zacházet dle p edepsaných technologických postup . U fólií je v tší 

po et vrstev. Vrstva, která u asfaltových pás  chybí, u fólií umož uje sanaci. Životnost 

hydroizolací se shoduje s životností stavby, tedy 100 let. Po izovací cena hydroizolace 

s asfaltových pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je 517 743 K . Po izovací cena 

DUALDEKU je 807 721 K . [1, 2, 11, 5] 

 

Z uvedených výsledk  a porovnávací tabulky . 1 vyplývá, že systém DUALDEK je pro 

ochranu spodní stavby, která je namáhaná tlakovou vodou, výhodn jší. I p esto, že po izovací 

náklady na systém DULADEK jsou vyšší, je p ípadná sanace tohoto systému levn jší a snazší 

než u asfaltových pás , kde je prakticky nemožná.  
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Tabulka . 1 Porovnání výhodnosti systém  hydroizolace [5] 

innost 
Fólie z m k eného PVC 

Systém DUALDEK 

Asfaltové pásy GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL 

Pracnost 
V tší role, svary v pruzích Menší role, celoplošn  natavené 

+ - 

Stavební p ipravenost 
Nutný istý a rovný podklad Nutný istý a rovný podklad 

0 0 

Po et pracovník  
5 5 

0 0 

Nákladnost pom cek 
Elektrické stroje Ho ák 

- + 

P íprava podkladu 
Pokládka textilie Penetrace podkladu 

0 0 

Složitost pokládky 
Pouze pokládka Natavování 

+ - 

Riziko poškození 

navazujícími procesy 

V tší Menší 

- + 

Po et vrstev 
5 4 

- + 

Možnost kontroly 

t snosti 

Ano, kdykoliv Ne 

+ - 

Možnost sanace po 

dokon ení stavby 

Ano Ne 

+ - 

Rychlost kontroly 
Pouze svary a detaily Celoplošná kontrola 

+ - 

Životnost 
Dle životnosti stavby Dle životnosti stavby 

0 0 

Po izovací cena 
V tší Menší 

- + 

Cena oprav 
Menší Vetší 

+ - 

Celkem výhod 6 4 

Celkem nevýhod 4 6 
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3.2.  Technologický postup provád ní hydroizolace z fólií  

 

3.2.1. Informace o objektu 

 

Jedná se o bytový d m o celkové ploše 692,4 m2. Stavba má nepravidelný p dorys s 

jedním podzemní podlažím a t emi podlažími nadzemními s plochou st echou. Konstrukce je 

se zdiva HELUZ na maltu HELUZ.  

 

Stavební parcela . 235 o celkové vým e 2367,45 m2 se nachází v katastrálním území 

Poruba (okres Ostrava-m sto). Vjezd na pozemek je z ulice Poštovní. Parcela je situována v 

rovinném území v proluce, sousedí z levé i pravé strany s bytovými domy. Pozemek není 

zastav n a nenachází se na n m vzrostlá zele .  

 

Základová p da je tvo ena jílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjišt no 

riziko pronikání radonu. V rámci geologického pr zkumu byla nalezena hladina podzemní 

vody v hloubce 1,94 m od základové spáry. Proto je zde navržena hydroizolace na tlakovou 

vodu spíše kv li hromad ní srážkových vod v zásypech. Inženýrské sít  kanalizace, plynu, 

vody, elekt iny a teplovodu jsou vedeny v  ulici Poštovní (viz výkres SITUACE). 

 

3.2.2. P edm t technologického postupu 

 

P edm tem technologického postupu je hydroizolace spodní stavby na daném objektu. 

Izolace bude provedena z dvojitého hydroizola ního systému s možností kontroly a aktivace 

DUALDEK. Systém DUALDEK tvo í dv  fólie, hlavní a kontrolní, sva ené mezi sebou do 

uzav ených sektor . Mezi fóliemi je vložena drenážní vložka umož ující kontrolu t snosti a 

p ípadn  i pozd jší aktivaci. Fólie se musí chránit textilií FILTEK, která se klade pod hlavní i 

na kontrolní fólii. [3, 8] 
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Obr. 1 Princip dvojitého systému s možností kontroly a aktivace DUALDEK [3] 

 

3.2.3. Pracovní podmínky 

 

Staveništ  je oploceno mobilním TOI TOI plotem do výšky 2 m. P íjezd je možný z ul. 

Poštovní. Doprava na staveništi probíhá po zpevn né komunikaci, která je složená 

z betonových panel . Materiál bude skladován v uzav ených skladech a krytých skládkách 

(viz projekt za ízení staveništ ), které p ipraví investor. V první fázi, ješt  p ed zapo etím 

samotné výstavby, budou realizovány p ípojky (kanalizace, vodovod,  plynovod, elektrický 

silnoproud a teplovod). P ed zahájením izolatérských prací musí být hotové a dostate n  

únosné základové konstrukce a osazeny veškeré prostupy hydroizolací. 

 

3.2.4. P evzetí pracovišt  

 

Staveništ  p edává investor dodavateli. P i p edání je proveden zápis do stavebního 

deníku, který následn  z stává na stavb  a archivuje se. Zapsáno musí být i proškolení 

zam stnanc  provád jící práce spojené s danou technologií.  
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Prob hne kontrola povrchu podkladní betonové desky. Stavbyvedoucí p edevším 

zkontroluje, zda je povrch, na který se bude provád t hydroizolace, rovný, pevný, istý, bez 

ostrých hran a výstupk . Také zkontroluje rozm ry základové desky podle projektové 

dokumentace. [3] 

 

Dále se zkontroluje za ízení staveništ , které zhotoví investor. Zkontrolují se po ty a stav 

sklad  pro materiál a také se zkontroluje správnost provedení krytých skladek.  

 

Všechny kontroly budou zapsány a podepsány ve stavebním deníku. 

 

3.2.5. Obecné pracovní podmínky 

 

Izolatérské práce s fóliemi z m k eného PVC je možné provád t p i teplotách -5 °C i 

nižších. Pro snazší a kvalitn jší práci izolatér  se doporu uje provád t hydroizolace z 

m k eného PVC p i teplot  vzduchu a podkladu minimáln  +5 °C. P i realizaci hydroizolace 

DUALDEK je t eba sledovat teplotu vzduchu p i kontrole. Minimální teplota vzduchu nutná 

pro spolehlivou kontrolu t snosti je +5 °C. Minimální teplota fólie nutná pro spolehlivou 

kontrolu t snosti je 0 °C. Minimální teplota podkladu pro spolehlivou kontrolu t snosti je 0 

°C. 

 

 Za chladného po así se izola ní fólie p ed položením temperují ve vytáp ných 

prostorách. Izolatérské práce nelze provád t p i silném v tru. P i provád ní izolace z fólii lze 

p ipustit sva ování za mírného dešt  a na vlhkém podkladu. Musí být však zajišt no, aby fólie 

ve spoji byla p ed sva ováním suchá.  

 

Podklad musí být istý a nesmí se na n m vyskytovat žádná cizí t lesa. Nesmí být mastný 

ani od barviv a laku, nesmí být namrzlý. Nesmí být p íliš drsný, mít ostré hrany, být porézní, 

mít vydrolená místa. Rovnost podkladu by m la být max. 5 mm na 2 m. Musí být osazeny 

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

zajišt ny hydroizolací proti vnikání vlhkosti. [3] 
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3.2.6. Materiály, doprava a skladování 

 

Materiál: 

 

Fólie ALKORPLAN 35 034 je nevyztužená fólie z m k eného PVC (PVC-P). Je vhodná i 

proti pronikání radonu. Odolná proti pror stání ko ínk . Má velmi dobrou schopnost odolávat 

deformacím a nerovnosti podkladu. Má vysokou odolnost proti proražení. Fólie použitá 

v podzemí nepodléhá hnilob . Není odolná proti UV zá ení, musí být vždy zakryta. Ohebnost 

fólie je do teploty -20 °C. Tlakové namáhání max. 5 MPa. Tlouš ka fólie je 1,5 mm. Ší e role 

je 2,05 m a návin 20 m. [7] 

 

Textilie FILTEK 500 g/m2, netkaná geotextílie z polypropylenových vláken plnící 

ochrannou a separa ní funkci. Odolává plísním a bakteriím, b žným chemikáliím. Nemá 

negativní vliv na kvalitu pitné vody. áste n  odolává UV zá ení. [10] 

 

Drenážní vložka DEKDREN P900 je polyetylenová vložka, která se vkládá mezi fólie, 

musí umožnit bezpe né a rychlé odsátí vzduchu ze všech ásti daného sektoru a distribuci 

t snící kapaliny od kontrolní trubice k místu poškození. Plošná hmotnost je 900 g/m2. [9] 

 

Injektážní hadice, W-PVC. Vnit ní pr m r 6 mm, vn jší pr m r 12 mm. Hmotnost 0,14 

kg/m. Uspo ádání otvor  v hadici je po 17 mm v osovém k íži. [9] 

 

Flexibilní tlakové hadice. Mají pevnost min. 1 MPa. Vnit ní pr m r je 19 mm. [9] 

 

Pot eba materiál : 

 

Plocha vodorovné vrstvy:  692,4 m2 

Plocha svislé vrstvy: 188,4 m2 

 

Hydroizola ní fólie:       2,05m x 20 m – 1role 

Spot eba na dv  vodorovné vrstvy:     ((692,4*1,1)/(2,05*20))*2= 37,2 rolí 

Spot eba na dv  svislé vrstvy:    ((188,4*1,1)/(2,05*20))*2= 10,1 rolí 

Celková spot eba je 37,2+10,1= 47,3 - 48 rolí/ 1968 m2 
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Separa ní textilie:       100 m2 – 1role 

Spot eba na dv  vodorovné vrstvy:     ((692,4*1,1)/100)*2 = 15,2 rolí 

Spot eba na dv  svislé vrstvy:    ((188,4*1,1)/100)*2= 4,2 rolí 

Celková spot eba je 15,2+4,2= 19,4 - 20 rolí/ 2000 m2 

 

Doprava: 

 

Fólie jsou vyráb ny a expedovány v rolích, role se zásadn  skladují a expedují nastojato 

ve svislé poloze. Skupinové balení se expeduje na paletách 1200 mm x 800 mm dle výrobního 

p íkazu. Textilie FILTEK 500 g/m2 se dodávají v rolích o 100 m2. Doprava materiálu 

nevyžaduje žádné speciální mechanizace. Materiál bude dovážen na nákladních automobilech. 

[3] 

 

Skladování: 

 

Fólie se skladují p i teplotách max. do +30 °C. Fólie se budou p i skladování chránit p ed 

sálajícím teplem a sluncem. V blízkosti fólií nesmí být žádné tepelné zdroje. Nízké teploty p i 

skladování fóliím nevadí. Skladování fólií bude na pevném podkladu na kryté skládce, kde 

budou chrán ny p ed vlhkostí. [3] 

 

Textilie FILTEK  se bude skladovat v p vodním obalu na kryté odvodn né skládce, kde 

bude chrán na p ed vlhkostí a pov trnostními vlivy.  

 

Další materiály jako jsou flexibilní hadice, injektážní hadice a jejich p íslušenství budou 

skladovány v uzamykatelném skladu. Také drenážní vložka bude skladována v krytém skladu, 

chrán ná p ed vlhkostí a pov trnostními vlivy.  

 

3.2.7. Personální obsazení 

 

Pracovní eta provád jící hydroizolace z fóliového systému DUALDEK musí být 

seznámena s tímto technologickým p edpisem. Pracovníci musí být kvalifikovaní v oblasti 

provád ní hydroizolací spodní stavby ze systému DUALDEK.  
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Pro provád ní bude najat 1 vedoucí ety, 1 kvalifikovaný d lník, 1 svá e  a 2 pomocní 

d lníci. Pomocní d lníci nebudou provád t žádnou z odborných prací a budou se ídit pokyny 

vedoucího pracovní ety. Na pr b h a dokon ení prací spojených s hydroizolací bude dohlížet 

stavbyvedoucí. 

 

3.2.8. Stroje a pom cky 

 

       Pracovní stroje a pom cky: 

 

       Ru ní p ístroj ke sva ování horkým vzduchem LEISTER TRIAC (sortiment 

DEKTRADE), sva ovací automat LEISTER VARIMAT, tryska ke svá ecímu p ístroji široká 

20 a 40 mm (sortiment DEKTRADE), mosazný kartá  (sortiment DEKTRADE), silikonový 

p ítla ný vále ek ší ky 40 mm (sortiment DEKTRADE), mosazný p ítla ný vále ek na 

detaily (sortiment DEKTRADE), p íklepová vrta ka, izolatérský n ž s rovnou a há kovou 

epelí (sortiment DEKTRADE), ocelová rýsovací jehla s jedním koncem zahnutým pro 

kontrolu svar  (sortiment DEKTRADE), pr hledný zvon pro vakuovou zkoušku spoj , 

n žky, metr, pásmo, š rova ka, vodováha, vysava  na vodu. [3] 

 

 

 

Obr. 2 Ná adí pro montáž fóliových systém  [3] 
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       Osobní ochranné pom cky: 

 

       Uzav ená obuv, rukavice, dlouhé kalhoty, reflexní vesta, ochranná p ilba, ochranné  

brýle. 

 

3.2.9. Pracovní postupy 

 

Podkladní konstrukce 

 

Podkladní konstrukce je tvo ena betonovou deskou t ídy betonu C 20/25. Pracovníci p ed 

zapo etím prací provedou kontrolu podkladu. Beton musí být dostate n  únosný, rovinný bez 

zrn a výstupk . Povrch by m l vykazovat mezní odchylku nejvýše 20 mm na 2 metrové lati.  

P ed zapo etím izola ních prací se povrch podkladu pe liv  zamete a zbaví se všech mastnot 

a cizích t les (h ebíky, kameny, zbytky malty apod.).  Zkontroluje se zabudování všech 

projektovaných pevných p írub, které musí lícovat s povrchem konstrukce. Podklad m že být 

vlhký, nesmí však na n m stát voda, sníh a led. [3] 

 

1. vrstva ochranné textilie FILTEK 

 

Hydroizolace z m k eného PVC je pot eba chránit textilní vrstvou. Použijí se nehnijící 

netkané textilie z polypropylenových vláken, textilie FILTEK 500 g/m2. Textilie se budou 

klást jedním sm rem. Textilie bude probíhat bez p erušení ze svislé do vodorovné polohy. 

Proto se musí p ipravit provizorní bedn ní, o které se svislá vrstva op e. Textilie se na 

vodorovné konstrukce budou voln  pokládat s p esahem 100 mm, p esah se bodov  sva í. 

Textilie se horkovzdušným p ístrojem lehce nataví a p imá knou. [3] 

 

Hlavní vrstva z fólie ALKORPLAN 

 

Pokládka bude probíhat jedním sm rem. Pásy se budou rozvíjet v kratším sm ru budovy. 

Fólie budou také p echázet pr b žn  ze svislé do vodorovné polohy. Fólie budou voln  

loženy na separa ní textilii FILTEK. Fólie se kladou na vazbu tak, aby vzájemný posun 

elních p esah  jednotlivých fólii byl 100 mm. Vzájemný p esah fólií ve spoji bude 80 mm, 

aby bylo možné provést svar. Svary se budou provád t pomocí  sva ovacího automatu 
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LEISTER VARIMAT, práce budou rozvrženy tak, aby bylo automatem provedeno maximum 

svar .  

 

V místech v tšího mechanického namáhání fólie, u pat st n, v rozích a koutech, se bude 

fólie zdvojovat. V míst  prostupu konstrukcí se na p íruby nanese polyuretanový tmel a 

p etáhne se p es ni hlavní vrstva hydroizolace, ve které se vy ízne otvor. Provede se 

namátková kontrola spoj  této vrstvy pomocí vakuové zkoušky. [3] 

 

 

Obr. 3 Spoje [7] 

 

Drenážní vložka 

 

Po dokon ení hlavní vrstvy hydroizolace se rozm í na ploše jednotlivé sektory. Rozm ry 

a polohy sektor  se provedou podle zpracovaného schématu (viz p íloha . 2). Svislé sektory 

jsou menší. Za ínají 1 m od paty st ny a dosahují do výšky 1.39 m. Podle t chto sektor  se 

pokládá drenážní vložka. Vložky se kladou v jedné vrstv  na sraz v jednotlivých sektorech. 

P i navazování na další sektor se vložky i s hydroizolací p ekrývají, aby byla zajišt na 

kontrola spoj  (viz Obr. 3). Na svislých ástech se vložka p ichytí pomocí pásk  

z hydroizola ní fólie (viz Obr. 4). [3] 
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Obr. 4 P esah sektor  pro kontrolu spoj  [3] 

 

 

 

Obr. 5 Upevn ní drenážní vrstvy pomocí pásk  z hydroizola ní fólie na svislé st n  [3] 

 

Pojistná vrstva z fólie ALKORPLAN 

 

Po dokon ení drenážní vrstvy se provede pojistná vrstva hydroizolace. Pokládka bude 

probíhat jedním sm rem, tak jako u první vrstvy. Fólie se provedou na vazbu tak, aby 

vzájemný posun elních p esah  jednotlivých fólii byl 100 mm. Vzájemný p esah fólií ve 

spoji bude 80 mm.  
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 Napojí se všechny injektážní a kontrolní hadice. Injektážní hadice vede drenážní vrstvou. 

Pomocí dvououškové objímky se injektážní hadice napojí na p echodovou (viz obr. 5). 

P echodové trubice se napojují na flexibilní hadice, které vedou do kontrolních šachet. P i 

nasazování hadice na trubice se nesmí hadice nah ívat. Protože nejd íve sice zm kne, ale po 

vychladnutí zk ehne,  ímž se znehodnotí. Pro nasazení hadic se užívá minerální olej. Pro 

fixaci hadice na trubici se používá stahovací objímka, která se smí stahovat pouze ohebným 

šroubovákem systému DUALDEK. Ukon ení hadice se provádí pomocí mosazného 

hadi níku a ví ka se silikonovým t sn ním. Hadi ník se fixuje objímkou,  která se op t 

dotahuje ohebným šroubovákem systému DUALDEK.  

 

Po osazení všech hadic se dokon í hydroizola ní ochrana p írub. Do fólie se ud lá otvor 

pro prostup. Poté se fólie v míst  prostupu sva í s první vrstvou hydroizolace. Svar musí 

probíhat vn  spojovacího šroubu. Po dokon ení svaru se na fólii nanese PU tmel a osadí se 

volná p íruba. Volná p íruba se p ipojí pomocí šroub  M12, které jsou v osových 

vzdálenostech po 100 mm. Fólie se sva í do sektor . Sektory se provedou podle zpracovaného 

schématu (viz p íloha . 2). Hodinu po provedení sektoru se provede vakuová zkouška 

t snosti dvojitého systému. [2, 3] 

 

 

 

Obr. 6 Dvououšková objímka pro fixaci injektážní hadice (vpravo nainstalovaná) [3] 

 

2. vrstva ochranné textilie FILTEK 

 

Hydroizola ní fólii je nutné chránit proti poškození dalšími stavebními procesy. Fólie se 

zakryje textilií FILTEK gramáže 500 g/m2. Druhá textilie se bude pokládat stejným zp sobem 
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jako první textilie. Spoje jednotlivých pruh  textilie je nutné sva ovat v plné délce, aby p i 

pokládce dalších vrstev nedošlo k poškození hydroizolace.  

 

Po zakrytí souvrství ochranou textilií se do kout  vloží klín z p nového polystyrénu, který 

se p ekryje pruhem textilie. Toto ešení umožní posun vodorovné izolace v i svislé o cca 20 

mm. Další ochranou hydroizolace bude vrstva betonové mazaniny o tlouš ce 50 mm.  Poté se 

provede vakuová zkouška celého systému. [2, 3] 

 

Dokon ení svislých ástí hydroizolace 

 

Po zatvrdnutí ochranné betonové mazaniny se provede vyzd ní nosných st n suterénu. Po 

vyzd ní se první ochranná textilie FILTEK p ikotví ke zdi pomocí ocelové pozinkované 

st nové lišty, která je jednostrann  kašírovaná vrstvou PVC-P (viz obr. 7). Na st novou lištu 

se nataví pás hydroizolace. Druhá hydroizolace s drenážní vložkou se ukon í v úrovni terénu 

a uzav e se sektor. Ochranná textilie se vytáhne až po st novou lištu, aby chránila 

hydroizola ní pás, který je vytažen 300 mm nad úrove  terénu. Po ukotvení všech vrstev se 

odstraní provizorní bedn ní. K izolovaným st nám se p iloží desky z EPS perimetr, které se 

upev ují postupným zasypáváním výkopu. [3] 

 

 

 

Obr. 7 Typizovaný spojovací profil z plechu s vrstvou PVC-P [3] 
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Zdroje poruch a provád ní oprav 

 

Pracovníci se smí pohybovat jen po zakryté hydroizolaci a ve vhodné obuvi. Zdrojem 

poruch mohou být i geodetické práce. Na hydroizolaci krytou jen textilií se nesmí stav t 

geodetické stojany. Délky h eb  pro zna kování nesmí být delší než tlouš ka ochranné 

betonové mazaniny.  

 

Kontrolou zjišt né vady se  viditeln  ozna í a p edají k oprav . Ozna ení místa defektu se 

provede kreslenou nebo p enosnou zna kou. Oprava se provede záplatami z fólie vhodné 

velikosti. Po oprav  se op t provede kontrola t snosti. [3] 

 

3.2.10. Jakost a kontrola kvality 

 

Kontrola t snosti hydroizolace se provede p ed zakrytím dalšími vrstvami (textilie 

FILTEK, betonová mazanina). Sou asn  s pr b hem prací se zaznamenává skute ný stav 

provedené hydroizolace. V pr b hu provád ní hydroizolací je nutné kontrolovat, zda 

nedochází k poškozování nechrán né hydroizolace jinými stavebními procesy, nap íklad 

pohybem osob v nevhodné obuvi, skladováním stavebního materiálu i pojezdem 

mechanizace. 

 

Kontrola hydroizola ního povlaku probíhá v n kolika r zných etapách: 

Kontrola v rámci realiza ní firmy –  prob hne pr b žn  dle provád ní jednotlivých svar , 

kontrola svaru se provádí 1 hodinu po jeho dokon ení, zkontroluje se p edevším mechanická 

odolnost svar  rýsovací jehlou. 

Kontrola p i p ejímce hydroizolace – dodavatel hydroizolace prokáže odb rateli, zda jsou 

práce provedeny v požadované kvalit . Kontrola se provede t sn  p ed zakrytím hydroizolace 

textilií FILTEK. Kontrolu provádí vedoucí pracovník ety. Zkontroluje se neporušenost 

hydroizolace v ploše a provedení svar . Záv ry kontroly se zaznamenají do stavebního deníku 

a kontrolního listu. Kontrola prob hne za ú asti technického dozoru investora a generálního 

dodavatele.  
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       U systému DUALDEK se navíc provede kontrola po p ejímce a zakrytí hydroizolace: 

Kontrola po provedení následných etap stavebního procesu – zkontroluje se, zda následnými 

stavebními procesy nedošlo k poškození hydroizolace. Kontrola se provede po provedení 

ochranné betonové vrstvy. 

Kontrola po dokon ení objektu – t snost hydroizolace se zkontroluje po dokon ení objektu. 

Kontrola ov í, zda nedošlo k poruše hydroizolace v d sledku sedání objektu. [3] 

 

        Všechny kontroly se budou provád t podle kontrolního listu (viz p íloha . 1) 

 

        Budou provedeny tyto zkoušky: 

 

        Vizuální kontrola: 

 

        Provede se po celé délce spoj , p i emž se posoudí, tvar a jednotnost pr b hu svaru, 

zp sob zavále kování v míst  spoje, vruby a rýhy ve sva eném spoji. V ploše se kontroluje 

povrch hydroizolace, zda nedošlo k jeho poškození. [3] 

 

         Kontrola spoj  jednotlivých vrstev jehlou: 

 

         Zkouška jehlou se provádí tažením kovového hrotu rýsovací jehly po spoji. Touto 

zkouškou se ov í mechanická pevnost spoje. [3] 

 

         Vakuová zkouška spoj : 

 

         P i této kontrole se použijí speciální pr hledné zvony s ventilem napojené na výv vu. 

Spoj se nejprve zvlh í mýdlovým roztokem a zvon se p imá kne na fólii. Výv va vytvá í v 

uzav eném prostoru podtlak. Ve zvonu se vytvo í podtlak 0,02 MPa. Tato hodnota by m la 

být po dobu 10 sekund konstantní. P ípadná porucha se projeví vznikem vzduchových 

bublinek v míst  net snosti. Tento typ zkoušky se použije na první vrstv  hydroizolace a to 

pouze pro namátkovou kontrolu vybraných spoj  a p ípadn  na místa v ploše, která mohla být 

poškozena jinými stavebními procesy. [3] 
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Obr. 8 Zkoušení t snosti spoj  vakuovou zkouškou [3] 

 

          Vakuová zkouška t snosti dvojitého systému: 

 

          Zkouška se provede vysátím vzduchu z kontrolovaného sektoru pomocí výv vy,  což je 

m ící souprava opat ená uzavíracím ventilem a manometrem s d lením max. 0,01 bar. Se 

zkouškou se za ne nejd íve jednu hodinu po provedení svaru. Zkoušený sektor se vysává min. 

na 20 % atmosférického tlaku. Po dosažení požadovaného podtlaku se uzav e ventil a 

kontroluje se zm na tlaku. Zkoušený sektor se prohlásí za t sný, pokud po uplynutí 10 minut 

od uzav ení ventilu dojde k ustálení podtlaku a celkový nár st v sektoru není po uplynutí 10 

minut v tší než 20 % dosaženého podtlaku. T snost sektoru se zkouší nejprve s jednou 

kontrolní trubicí, tím se ov í t snost hydroizolace sektoru. Po osazení zbývajících trubic a 

hadic se provede další zkouška, která je nutná pro uznání t snosti sektoru. [3] 
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3.2.11. P edání díla 

 

P edání díla probíhá po jednotlivých vrstvách. P i každém p edávání vrstvy se provádí 

zkoušky t snosti. P edání díl ích vrstev probíhá za p ítomnosti stavbyvedoucího a vedoucího 

kvalifikované ety, která práci provád la. Vše se zapisuje do stavebního deníku.  

 

Po dokon ení všech prací spojených s provád ním HI, bude provedena záv re ná kontrola 

celé HI. Kontrola se provede za p ítomnosti technického dozoru investora a generálního 

dodavatele. Kontrola se provede podle kontrolního listu (viz p íloha . 1). Všechny kontroly 

budou zapsány a podepsány ve stavebním deníku.  

 

Dodavatel hydroizolace p edá technickému dozoru investora hotovou a ádn  

zkontrolovanou stavbu a vše se zapíše do stavebního deníku. 

 

3.2.12. Bezpe nost a ochrana zdraví 

 

Na staveništi bude zajišt na stálá pé e o bezpe nost a ochranu zdraví p i práci. Musí být 

dodržována bezpe nost práce dle zákona . 309/2006 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis , NV 

362/2005 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  a NV 591/2006 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis . 

 

P ed zahájením innosti budou všichni pracovníci proškoleni v oblasti bezpe nosti práce, 

po proškolení podepíší protokol o školení. P i innostech, u kterých hrozí nebezpe í úrazu 

nebo poškození zdraví, musí pracovníci používat ochranné pracovní pom cky v souladu 

s na ízením vlády 495/2001 Sb.  

 

Veškeré stavební a technologické stroje a z ízení musí vyhovovat zásadám bezpe nosti a 

zdraví p i práci.Všechny d ležité údaje týkající se bezpe nosti práce budou zapsané ve 

stavebním deníku. Pracovníci pov ení vázáním a zav šováním b emen musí mít kvalifikaci 

vaza e.  
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3.2.13. Ochrana životního prost edí 

 

P i práci bude brán ohled na ochranu životního prost edí, podle zákona . 100/2001 Sb., o 

posuzování vliv  na ŽP a zákona . 17/1992 Sb., o životním prost edí.  

 

Nakládání se vzniklým odpadem bude provedeno v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. 

v platném zn ní. Odpad bude t íd n a uložen na p edem ur eném a ozna eném míst . 

Pr b žn  po skon ení prací zajistí zhotovitel odvoz a p edání odpadu oprávn né osob . 

 

3.2.14. Literatura, p edpisy 

 

- Montážní návod Dektrade, fólie ALKORPLAN 35 034 a hydroizola ní systém DUALDEK 

- KUTNAR - Hydroizolace spodní stavby 

- Zákon . 309/2006 Sb. - zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i 

práci 

- Na ízení vlády . 591/2006 Sb. – na ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích 

- Zákon . 362/2005 Sb. – na ízení vlády o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu 

zdraví p i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky  

- Na ízení vlády . 495/2001 Sb. – na ízení vlády,kterým se stanový rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prost edk ,mycích, istících a dezinfek ních 

prost edk   

- Zákon . 100/2001 Sb. – zákon o posuzování vliv  na životní prost edí a o zm n  n kterých 

souvisejících zákon  

- Zákon . 17/1992 Sb. – zákon o životním prost edí 

- Zákon . 185/2001 Sb. – zákon o odpadech a o zm n  n kterých dalších zákon  
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4. Rozpo et 

Byl proveden souhrnný rozpo et stavby a položkové rozpo ty pro ásti hydroizolace 

spodní stavby pro ob  technologie. Rozpo ty byly provedeny z d vodu porovnání finan ní 

nákladnosti systému DUALDEK a tradi ních SBS modifikovaných asfaltových pásu 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 

 

4.1. Souhrnný rozpo et stavby 

Rozpo et byl zpracován v programu KROS plus 
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4.2. Položkový rozpo et ásti hydroizolace spodní stavby 

 

4.2.1.     Rozpo et pro systém DUALDEK 

Rozpo et byl zpracován v programu KROS plus 
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4.2.2.     Rozpo et pro asfaltové pásy 

Rozpo et byl zpracován v programu KROS plus 
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5. Harmonogram 

Byl proveden harmonogram prací na celkovou dobu výstavby bytového domu a 

harmonogram prací na hydroizolaci spodní stavby s použitím systému DUALDEK. Bytový 

d m se bude provád t 244 pracovních dn . Hydroizolace spodní stavby se bude provád t 36 

pracovních dn . Harmonogramy viz p íloha . 3 a 4. 

 

Harmonogramy prací  byly zpracovány v programu Microsoft Office Project 2007 
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6. Tepeln  technické posouzení vybraných detail  

 

Pro daný objekt bylo provedeno tepeln  technické posouzení v programech Teplo a Area. 

Posouzení bylo zam eno na kritické detaily jako je kout, plochá st echa v míst  vpusti a 

v míst  atiky. Z uvedených výsledk  na následujících stranách vyplívá, že konstrukce objektu 

vyhoví normovým požadavk m. 

  

6.1. Tepeln  technické posouzení v programu Teplo 

 

6.1.1. Vyhodnocení obvodového plášt  v programu Teplo 

 

  Vyhodnocení výsledk  podle kritérií SN 730540-2 (2007) 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 °C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 °C 

 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 °C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 °C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

 íslo  Název vrstvy        d [m]               Lambda [W/mK]                      Mi [-] 

   1  weber.dur štuk IN        0,002                     0,770                                 12,0 

   2  Omítka vápenocementová       0,010                     0,990                 19,0 

   3  Supertherm 44 STI - P8        0,440                     0,105                 5,0 

   4  Supertherm tep. izol. omítka   0,030                     0,150                                   8,0 

   5  weber.dur štuk EX        0,005                     0,770                                 15,0 
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 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 

  

  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  =   0,38 W/m2K 

  Vypo tená hodnota: U =   0,22 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: 0,300 kg/m2,rok 

  (materiál: Supertherm tep. izol. omítka). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,300 kg/m2,rok 
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 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 

   

  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0728 kg/m2,rok 

  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 4,9868 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 

 

6.1.2. Vyhodnocení ploché st echy u vpusti v programu Teplo 

 

  Vyhodnocení výsledk  podle kritérií SN 730540-2 (2007) 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 °C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 °C 

 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 °C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 °C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0 %) 

  

 Skladba konstrukce 

 íslo  Název vrstvy      d [m]       Lambda [W/mK]                 Mi [-] 

   1  weber.dur štuk IN      0,002                0,770         12,0 

   2  Omítka vápenná      0,010                0,870           6,0 

   3  Stropnice s vložkami PLM   0,250                1,100                                 23,0 

   4  Fatrapar P druh 21      0,0002                0,300                          50000,0 

   5  Rigips EPS 100 S Stabil        0,150                0,037                                 70,0 

   6  Fatrafol 810      0,002                0,350                           24000,0 
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 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 

  

  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 =   0,22 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 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3 % plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenza ní zón  iní: 0,079 kg/m2,rok 

  (materiál: Fatrafol 810). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,079 kg/m2,rok 
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 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 

   

  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0722 kg/m2,rok 

  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,0750 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 

 

6.1.3. Vyhodnocení ploché st echy u atiky v programu Teplo 

 

 Vyhodnocení výsledk  podle kritérií SN 730540-2 (2007) 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 °C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 °C 

 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 °C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 °C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0 %) 

  

 Skladba konstrukce 

 íslo  Název vrstvy        d [m]            Lambda [W/mK]               Mi [-] 

   1  weber.dur štuk IN        0,002               0,770        12,0 

   2  Omítka vápenná        0,010               0,870          6,0 

   3  Stropnice s vložkami PLM       0,250               1,100        23,0 

   4  Fatrapar P druh 21        0,0002              0,300            50000,0 

   5  Rigips EPS 100 S Stabil (2)    0,300                0,037        70,0 

   6  Fatrafol 810        0,002                0,350            24000,0 
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 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,971 

  

  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 =   0,12 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 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3 % plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenza ní zón  iní: 0,079 kg/m2,rok 

  (materiál: Fatrafol 810). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,079 kg/m2,rok 
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 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 

   

  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0499 kg/m2,rok 

  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,0623 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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6.2. Tepeln  technické posouzení v programu Area 

6.2.1.  Vyhodnocení koutu v programu Area 

 

  Vyhodnocení výsledk  podle kritérií SN 730540-2 (2007) 

 

 Skladba konstrukce 

 íslo  Název vrstvy        d [m]               Lambda [W/mK]                      Mi [-] 

   1  weber.dur štuk IN        0,002                     0,770                                 12,0 

   2  Omítka vápenocementová       0,010                     0,990                 19,0 

   3  Supertherm 44 STI - P8        0,440                     0,105                 5,0 

   4  Supertherm tep. izol. omítka  0,030                     0,150                                    8,0 

   5  weber.dur štuk EX       0,005                     0,770                                  15,0 

 

 Návrhová vnit ní teplota Ti =   20,00 °C 

 Návrh.teplota vnit ního vzduchu Tai =   21,00 °C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 

 Teplota na vn jší stran  Te [C]:  -15,00 °C 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

       Požadavek platí pro posouzení nepr svitné konstrukce. 

  Vypo tená hodnota: f,Rsi =   0,968 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 

  na vnit ním povrchu  80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 

  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

 

 II. 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 (0,1) kg/m2.rok. 
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  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap . na základ  grafických výstup  

programu. 

  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn  uznávaná a 

normovaná metodika výpo tu celoro ní bilance v podmínkách dvourozm rného vedení tepla 

a vodní páry. 

  Orienta n  lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 

  

  T etí požadavek je ur en pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm rném vedení tepla 

  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 

 

 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Teplotní pole koutu 
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Obr. 10 Relativní vlhkost koutu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Oblast kondenzace vodní páry koutu 
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6.2.2. Vyhodnocení ploché st echy u vpusti v programu Area 

 

Vyhodnocení výsledk  podle kritérií SN 730540-2 (2007) 

 

Skladba konstrukce  

 íslo  Název vrstvy    d [m]        Lambda [W/mK]   Mi [-] 

   1  weber.dur štuk IN    0,002               0,770     12,0 

   2  Omítka vápenná    0,010               0,870       6,0 

   3  Stropnice s vložkami PLM   0,250               1,100     23,0 

   4  Fatrapar P druh 21    0,0002               0,300         50000,0 

   5  Rigips EPS 100 S Stabil      0,150               0,037     70,0 

   6  Fatrafol 810    0,002               0,350         24000,0 

 

 Návrhová vnit ní teplota Ti =   20,00 °C 

 Návrh.teplota vnit ního vzduchu Tai =   20,60 °C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 

 Teplota na vn jší stran  Te [C]:  -15,00 °C 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 

       Požadavek platí pro posouzení nepr svitné konstrukce. 

  Vypo tená hodnota: f,Rsi =   0,991 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 

  na vnit ním povrchu 80 % (kritérium vylou ení vzniku plísní). 

  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

 

 II. 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 (0,1) kg/m2.rok. 
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  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap . na základ  grafických výstup  

programu. 

  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn  uznávaná a 

normovaná metodika výpo tu celoro ní bilance v podmínkách dvourozm rného vedení tepla 

a vodní páry. 

  Orienta n  lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 

  

  T etí požadavek je ur en pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm rném vedení tepla 

  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 

 

 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Teplotní pole ploché st echy u vpusti 
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Obr. 13 Relativní vlhkost ploché st echy u vpusti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Oblast kondenzace vodní páry ploché st echy u vpusti 
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6.2.3. Vyhodnocení ploché st echy u atiky v programu Area 

 

 Vyhodnocení výsledk  podle kritérií SN 730540-2 (2007) 

 

 Skladba konstrukce 

 íslo  Název vrstvy      d [m]          Lambda [W/mK]               Mi [-] 

   1  weber.dur štuk IN       0,002                0,770     12,0 

   2  Omítka vápenná       0,010                0,870       6,0 

   3  Stropnice s vložkami PLM      0,250                1,100     23,0 

   4  Fatrapar P druh 21       0,0002             0,300         50000,0 

   5  Rigips EPS 100 S Stabil (2)    0,300                0,037     70,0 

   6  Fatrafol 810        0,002               0,350         24000,0 

 

 Návrhová vnit ní teplota Ti =   20,00 °C 

 Návrh.teplota vnit ního vzduchu Tai =   21,00 °C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 

 Teplota na vn jší stran  Te [C]:  -15,00 °C 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

       Požadavek platí pro posouzení nepr svitné konstrukce. 

  Vypo tená hodnota: f,Rsi =   0,939 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 

  na vnit ním povrchu 80 % (kritérium vylou ení vzniku plísní). 

  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

 

 II. 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 (0,1) kg/m2.rok. 
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  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap . na základ  grafických výstup  

programu. 

  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn  uznávaná a 

normovaná metodika výpo tu celoro ní bilance v podmínkách dvourozm rného vedení tepla 

a vodní páry. 

  Orienta n  lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 

  

  T etí požadavek je ur en pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm rném vedení tepla 

  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 

 

 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Teplotní pole ploché st echy u atiky 
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Obr. 16 Relativní vlhkost ploché st echy u atiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 17 Oblast kondenzace vodní páry ploché st echy u atiky 
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7. Záv r 

Cílem mé bakalá ské práce bylo vypracovaní technologického postupu provád ní 

hydroizolace spodní stavby. Návrh izolace m l odolávat ú ink m tlakové vody. Proto jsem 

zvolila hydroizola ní systém DUALDEK od firmy DEKTRADE, který vyniká p edevším 

možností kontroly a p ípadné aktivace systém . Taky je to jeden z mála systém  který lze 

použít na ochranu p ed tlakovou vodou, u konstrukcí, které jsou z cihelných blok .  

 

Zhodnotila jsem sv j výb r technologie a porovnala jej s tradi ní technologií hydroizolace 

z asfaltových pás . Provedla jsem pro ob  technologie rozpo et, ze kterého vyplívá, že 

tradi ní technologie je levn jší. To jsou však jen po izovací náklady. Myslím si, že do 

složitých zakládacích podmínek, jako je namáhání tlakovou vodou, se vyplatí více 

zainvestovat a zvolit bezpe n jší systém, kterým systém DUALDEK je.   
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9. P ílohy 

Kontrolní list pro provád ní hydroizolací 

 

Ur eno pro: Technický dozor investora 

Kontrolní seznam zpracovává: Technický dozor investora 

 

Identifikace kontrolovaného objektu 

Stavba: Bytový d m 

Investor: BDOP a.s., Zelená 246/3, 708 33 Ostrava 

Kontrolovaná ást stavby: Hydroizolace spodní stavby 

 

 



. Kontrolní otázka 
Odpov  

ANO       NE 

Kontrolu 

provádí 
Poznámka 

1. 

Projektová dokumentace – 

úplnost, dostate ný rozsah, 

vy ešení p ipomínek dodavatele 

do PD, v asnost zpracování, resp. 

Je k dispozici a koordinována 

s ostatními ástmi PD? 

  

 

 

2. 
Výrobky zhodnocení v souladu 

s PD? 
  

 
 

3. 
Prob hla p ejímka pracovišt  (v . 

doklad )? 
  

 
 

4. 
Jsou výrobky na stavb  vhodn  

skladovány a manipulovány? 
  

 
 

5a. 
Podkladní konstrukce: odpovídá 

pevnost a vlhkost podkladu PD? 
  

 
 

5b. 

Podkladní konstrukce: jsou 

v souladu s PD (p edepsaný tvar a 

spád)? 
  

 

 

5c. 

Podkladní konstrukce: rovinnost – 

bez prohlubní s max. vý n lky do 

3 mm, zaoblení r  5 mm? 
  

 

 

5d. 

Podkladní konstrukce: dostate ná 

penetrace podkladu (bez trhlin a 

pór , zaschnutí) 
  

 

 

6a. Práce prob hly v souladu s PD?     

6b. 

Je zpracován technologický 

p edpis (k dispozici na stavb  

trvale), se kterým jsou pracovníci 

prokazateln  obeznámeni? 

  

 

 

6c. 
Odpovídá po et vrstev izolace 

PD? 
  

 
 

6d. Je velikost p esahu dostate ná?     

7a. 
Kontrolní systém: jsou sektory 

podle PD? 
  

 
 

7b. 
Kontrolní systém aktivní – je 

funk ní? 
  

 
 

7c. 
Kontrola provedení –sva ování 

spoj ? 
  

 
 

7d. 

Kontrola provedení fólie: 

kontrolované spoje – je 

plnoplošné sva ení vrstev v ploše 
  

 

 

7e. 
Kontrola provedení – opracování 

prostup  je podle PD? 
  

 
 

7f. 
Kontrola provedení – vytažení na 

svislé konstrukce podle PD? 
  

 
 

7g. 
Kontrola provedení – provedení 

ochranných vrstev? 
  

 
 

7h. 
Kontrola provedení – zakon ení 

izolace na svislé konstrukci? 
  

 
 



 

Datum provedené kontroly:                                            Jméno odpov dné osoby:  

 

 

Podpis a razítko: 

 

7i. 
Jaká je teplota vn jšího prost edí a 

podkladu b hem provád ní? 
  

   

7j. 
Kontrola provedení – prostupové 

armatury podle PD? 
  

 
 

7k. 
Kontrola provedení – p íruby na 

prostupech (min. š. 120 mm)? 
  

 
 

7l. 

Kontrola provedení – poloha 

p írub (min. vzd. 250 mm od 

kout  a hran kce) 
  

 

 

7m. 
Kontrola provedení – detaily dle 

PD? 
  

 
 

7n. 
Kontrola provedení – zesílení 

v koutech, rozích a detailech? 
  

 
 

8. 

Ochrana izolace p ed provozem na 

izolaci – ani p ší provoz ani 

skladování není povoleno 
  

 

 

9. 

Ochrana etapových spoj  

zakrytím nebo monolitickou 

vrstvou mazaniny 
  

 

 

10. 
Navazující konstrukce a práce – 

TP a ochrana díla 
  

 
 

11. 
Drenážní systém podle PD, 

funk ní? 
  

 
 

12. 
Ochranné vrstvy – nopové fólie, 

geotextilie, zásypový materiál 
  

 
 

13. Zásypy a obsypy podle PD?     

14. Fólie vakuová zkouška spoj      

15. Záru ní list na stavbu     

16. Doklady pro kolaudaci     










