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Anotace 

 

Bakalářská práce je zaměřena na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení 

bytového domu. Objekt se nachází na parcele č. 3980, katastrální území Ostrava-Poruba. Objekt 

má na půdorysu tvar obdélníku s rozměry 15,9 m x 31,4 m. Jedná se o třípodlažní objekt, který 

má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Další části práce je technologický postup provádění 

rekonstrukce ploché střechy. Stávající skladba střešního pláště nevyhovovala z tepelně 

technického hlediska . Ve střešním plášti docházelo ke kondenzaci vodních pár. Původní skladba 

je nahrazena novou skladbou střešního pláště. Nová skladba vyhovuje požadavkům na tepelnou 

techniku, zejména na součinitel prostupu tepla. A v konstrukci nedochází ke kondenzaci vodních 

pár.  
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Annotation 

 

Bachelor thesis is focused on preparation of project documentation for building permit of 

apartment building. Property is located on plot no. 3980, Ostrava-Poruba cadaster. Property has 

rectangular floor plan with proportions of 15,9 x 31,4 metres. It is a three-storey building with 

one underground and two aboveground floors. Second part of thesis is technological process 

used for flat roof reconstruction. Existing roof cladding structure did not meet the requirements 

from the thermal technical point of view. Roof cladding also enabled water vapour condensation. 

Original structure was replaced by a new composition. This roof composition meets thermal 

technology requirements, particularly the heat transfer coefficient. Water vapour condensation is 

not happening in the construction. 
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Seznam použitého značení: 

A  plocha budovy [m
2
] 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

C16/20 označení třídy betonu 

CE  posouzení výrobku před uvedením na trh 

ČSN   česká technická norma 

DN  dimenze 

DPH  daň s přidané hodnoty 

EN  evropská norma 

EPS  expandovaný polystyrén 

HI  hydroizolace 

NP  nadzemní podlaží 

HPV  hladina podzemní vody 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

I 220  označení ocelového nosníku 

ISO  mezinárodní organizace pro normalizaci 

MC  malta cementová 

MMR  ministerstvo pro místní rozvoj 

MVC  malta vápenocementová 

OOPP  osobní ochranné pracovní pomůcky 

OSB  oriented strand board 

P+D  pero + drážka 

PE  polyethylén 

PB  propan – butan 

PSČ  poštovní směrovací číslo 

PHM  pohonné hmoty 

PVC  polyvinylchlorid 

S-JTSK Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

STL/NTL středotlaké / nízkotlaké potrubí plynovodu 

TZB  technická zařízení budovy 

XPS  extrudovaný polystyrén 

ZTP  zdravotně tělesně postižení 

Bpv  Balt po vyrovnání 
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U  součinitel prostupu tepla [W/(m
2
*K)] 

V  objem budovy [m
3
] 

Htn  měrná ztráta konstrukce prostupem tepla [W/K]  

Mc,a  roční množství zkondenzované vodní páry [kg/m
2
*rok] 

Mec,a  roční množství odpařitelné vodní páry [kg/m
2
*rok] 

Mi  faktor difuzního odporu [-] 

RHi  relativní vlhkost v interiéru [%] 

Sb.  sbírky 

Te  návrhová vnitřní teplota [ C] 

Ti  návrhová vnitřní teplota [ C] 

Tae  návrhová venkovní teplota [ C]  

Tai  návrhová teplota vnitřního vzduchu [ C] 

Tel.  telefonní číslo 

Uem,rc  doporučený součinitel prostupu tepla [W/(m
2
*K)] 

Uem,rq  doporučený součinitel prostupu tepla [W/(m
2
*K)] 

Uem,s  požadovaný součinitel prostupu tepla [W/(m
2
*K)] 

kg/m
2
*rok kilogram na metr čtverečný krát rok 

W/K  watt na kelvin 

W/(m
2
*K) watt na metr krychlový krát kelvin, jednotka součinitele prostupu tepla 

W/mK   watt na metr krát kelvin, jednotka prostupu tepla 

a.s.  akciová společnost 

kW  kilowatt 

bi  činitel teplotní redukce [-] 

č.  číslo 

dT10  pokles dotykové teploty [ C] 

cm  centimetr 

d  tloušťka vrstvy 

dB  decibel 

char.  charakteristika 

kci.  konstrukci 

Kč  částka v českých korunách 

kPa  kilopascal 

kg/m
2
  kilogram na metr čtverečný 

m
2
  metr čtverečný 
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m
3
  metr krychlový 

m  metr 

m.n.m.  metrů nad mořem 

max.  maximální 

l  litr 

l/sec  litr za sekundu 

m/s  metr za sekundu 

obr.  obrázek 

p.č.  parcelní číslo 

prům.  průměrný 

souč.  součinitel 
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1. ÚVOD 

 

 Bakalářská práce je zaměřena na vypracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení. Jedná se o bytový dům se třemi podlažími. V objektu je situováno jedno podzemní 

podlaží a dvě nadzemní podlaží. Samotná problematika se týká realizace rekonstrukce ploché 

střechy. Stávající střechy nevyhovovala z tepelně technického posouzení. Původní asfaltové pásy 

podlehly degradaci vlivem slunečního záření, zanedbané údržby a působením času. Je navržená 

nová skladba střešního pláště ploché střechy. Nový návrh skladby střešního pláště vyhovuje na 

tepelně technické posouzení objektu a detailů. V souvrství střešního pláště nedochází ke 

kondenzaci vodních pár, není narušena funkce tepelné izolace. 
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2. STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST 

  

 2.1 Průvodní zpráva 

 

a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma 

(fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení 

 

projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní 

adresa a základní charakteristika stavby a její účel,  

 

Název  Identifikace stavby: 

Název stavby:      Domov pro seniory, Ostrava-   

       Poruba, Pustkovec 

 

Charakter stavby:     Novostavba 

Investor.      město Ostrava 

 

Místo stavby:      Ostrava-Poruba, Pustkovec 

Stupeň dokumentace:     Dokumentace pro stavební povolení 

Předpokládaný termín zahájení:   3/2013 

Předpokládaný termín dokončení:   10/2014 

 

 Jméno a příjmení projektanta: neřeší se 

 

 Základní charakteristika stavby a její účel: 
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 Předmětem technické zprávy je novostavba domova pro seniory, který bude svou 

dispozicí a řešením splňovat všechny požadavky investora. Objekt má dvě nadzemní podlaží a 

jedno podzemní podlaží. Objekt je celopodsklepený. V přízemí objektu se nacházejí zejména 

zdravotnické služby a druhé nadzemní podlaží slouží jako samostatné bytové jednotky, na 

každém patře jsou 4 bytové jednotky. V suterénu se nachází technická místnost a místností 

sloužící k provozu v objektu. 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích,  

Objekt se nachází na parcele č. 3980, katastrální území Ostrava-Poruba 

Vlastník: Drobňáková Kateřina Bc. Šalounova 804/8, Ostrava, Vítkovice, 703 00 

  Holuša Radim   Nálepkovo náměstí 929/14, Ostrava, Poruba, 708  

  00  

  Holuša Tomáš   Vincence Makovského 4418/21, Ostrava, Poruba,  

      708 00 

 

Sousedící pozemky a pozemky které mohou být stavbou dotčeny: 

p.č. 3981 

vlastník: Drobňáková Kateřina Bc. Šalounova 804/8, Ostrava, Vítkovice, 703 00 

  Holuša Radim   Nálepkovo náměstí 929/14, Ostrava, Poruba, 708 00

  Holuša Tomáš   Vincence Makovského 4418/21, Ostrava, Poruba, 

708 00 

 

p.č. 3974/1 

vlastník: SJM Vencel Květoslav a Venclová Karla   

  Vencel Květoslav Plk. Rajmunda Prchaly 34/21, Ostrava, Pustkovec, 708 00  

  Venclová Karla Plk. Rajmunda Prchaly 34/21, Ostrava, Pustkovec, 708 00 

 

p.č. 3975/3 

vlastník: 

  Kotala Antonín K Okovici 128/5, Ostrava, Pustkovec, 708 00 

 

p.č. 4424/3 
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vlastník: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, Moravská 

Ostrava,   729 30 

 

p.č.4424/6 

vlastník: Moravskoslezský kraj  28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 00 

 

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,  

 Na pozemku byly provedeny tyto průzkumy a měření: 

Inženýrsko-geologický průzkum  

 Stanovila se únosnost základové spáry, ta je 200 kPa. Hladina podzemní vody se nachází 

pod úrovní základové spáry. 

Průzkum radonového rizika 

 Stanovilo se radonové riziko měřením v dané lokalitě. Měření bylo vyhodnocené jako 

nízké, není třeba používat zvláštní opatření proti radonovému riziku. 

Geodetické měření 

 Bylo provedeno vytýčení budoucího objektu a byly naměřeny výšky v jednotlivých 

rozích budovy. 

 Příjezd na staveniště vede přes pozemek č. 4424/3, tento pozemek přiléhá ke komunikaci 

na parcele číslo 4424/6. Po dobu výstavbu bude tato příjezdová cesta provedena ze 

železobetonových panelů tloušťky 250 mm, panely budou uloženy na struskovém podsypu a 

mocnosti 300 mm. Po provedení stavby bude příjezdová cesta upravena. Bude se jednat o 

asfaltovou komunikaci a z funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou komunikaci. Na 

pozemku stavebníka je mezi vchodem a místní obslužnou komunikací navržena příjezdová 

komunikace z asfaltu. 

 Objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu města Ostrava. Bude se jednat 

a napojení na kanalizaci, vodovod, plynovod, horkovod, elektrická energie 
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d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů,  

 Informace o splnění požadavků dotčených orgánu zařizuje stavebník. 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,  

 Stavba splňuje požadavky na výstavbu dané vyhláškou 137/1998 Sb. ve znění vyhlášky 

502/2006 o obecných technických požadavcích na výstavbu. Výstavba probíhá v souladu 

s přílohou č. 499/2006 Sb. 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 

plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,  

 Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentaci, stavba splňuje regulativy obce. 

Všechny podmínky bodu f) jsou splněny. 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 

dotčeném území,  

 Stavba domova pro seniory není omezena žádnou jinou stavbou v dotčeném území. Na 

pozemku se nenachází žádné ochranné pásmo a stavbu může probíhat najednou bez dílčích etap 

výstavby. 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby,  

 Stavba bude započata po vydání stavebního povolení, předpokládaný termín zahájení 

výstavby je březen roku 2014 a předpokládaný konec výstavby listopad 2015. Bližší informace 

viz. harmonogram stavby. 

postup výstavby: 

 Po provedení inženýrsko-geologického průzkumu a zaměření geodetem provedeme 

příjezdovou cestu na staveniště ze železobetonových panelů tloušťky 250 mm, panely budou 

uloženy na zhutněném struskovém podsypu a mocnosti 300 mm. Následně sejmeme ornici 

v tloušťce 300 mm, ornice uložíme na mezideponii v severo-východní částí pozemku. Bude 

potřeba vykácet zeleň ve východní části pozemku.  
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 Po sejmutí ornice provedeme vyhloubení hlavní stavební jámy do hloubky -3,120. Po 

vyhloubení hlavní stavební jámy začínáme hloubit základové rýhy (do hloubky -3,870) a 

hloubení vedlejší stavební jámy do hloubky-3,520. U provedení hlavní stavební jámy provedeme 

po celém obvodu svahování, sklon svahu je 1:0,5 – jedná se o jílovitý písek a výkop je do 

hloubky menší než 3m od upraveného terénu. Není nutné provádět pažení hlavní stavební jámy. 

 Po výkopech základů následuje ruční dočištění základových rýh. Po dočištění začínáme 

s betonáží základových pásů, pak se na dno dílčí stavební jámy nasype štěrkopískový podsyp o 

mocnosti 200 mm a provedeme jeho zhutnění, na zhutněný podsyp ukládáme podkladní 

betonovou vrstvu o tloušťce 200 mm.  

 Podkladní beton necháme dostatečně zatuhnout a na desku provádíme vodorovnou 

izolace proti zemní vlhkosti. Provedeme hydroizolaci v pásech pod budoucím zdivem. Uložíme 

ztracené bednění vnějšího obvodového zdiva suterénu na zakládací maltu, tvárnice jsou 

provázány svislou a vodorovnou výztuží. Na jeden záběr se mohu uložit maximálně 4 řady 

tvárnic, po uložení 4 řad tvárnic se provede betonáž. Vnitřní nosné zdivo zdíme až po provedení 

obvodového zdiva suterénu. Nad otvory ve stěně osazujeme překlady porotherm.  

 Po vyzdění suterénu provádíme strop nad suterénem a natavuje se svislá hydroizolace. Na 

svislou hydroizolaci bude přilepena tepelná izolace suterénu (extrudovaný polystyrén) a provede 

se chránička z nopové fólie. Je nutno vynechat prostupy pro schodiště a pro TZB. Po stropech 

nad suterénem pokračujeme ve zdění až po strop prvního nadzemního podlaží. Poté bude 

proveden strop a tak to pokračuje až po střechu. Po zastřešení budou prováděny vnitřní příčky a 

rozvody elektřiny a plynu do jednotlivých místností. Následně budou osazeny výplně otvoru a po 

nich se dělají vnitřní omítky a pak podlahy v jednotlivých místnostech. Provádí se také fasáda. 

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prostředí ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m
2

, a 

o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.  

 

Údaje o bytové ploše: 

 

Podlažní plocha suterénu:     407,91 m
2 

Podlažní plocha 1.NP:     402,35 m
2 
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Podlažní plocha 2NP:     405,76 m
2 

Přístup do objektu:     25,80 m
2 

Celková podlahová plocha:    1216,05 m
2 

Celková zastavěná plocha:    525,06 m
2 

Celkový obestavěný prostor:     

Náklady v Kč (bez DPH 15 %):   12 183 264.5 Kč 

DPH (15 %):      1 827 489,7 Kč 

Náklady v Kč (s DPH 15 %):    14 010 754,2 Kč 

 

Náklady na ochranu životního prostředí se neřeší. 

Náklady na výstavbu jsou součástí rozpočtu stavby. 

  2.2 Souhrnná technická zpráva 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  

 

a)  zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 

konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v 

památkové rezervaci nebo je v památkové zóně,  

 Před zahájením stavebních prací bude na pozemku stavebníka zřízeno zařízení staveniště 

sloužící na ochranu pracovníků před nepříznivým počasím a pro skladování materiálu. Staveniště 

se bude nacházet na pozemku stavebníka v katastrálním území Ostrava – Poruba, lokalita 

Pustkovec na stavební parcele č. 3980. Zařízení staveniště zasahuje i na sousední parcelu č. 

4424/3. Parcela sousedí s parcelami č. 3975/3, 3974/1, 3981, 3982/1,. Příjezd a přístup na 

staveniště vede přes pozemek č. 4424/3, tento pozemek sousedí s pozemní komunikací, číslo 

parcely komunikace je 4424/6. Před vlastním zahájením stavby bude provedeno sejmutí ornice 

v tloušťce 300 mm a bude uložena na mezideponii. Na staveništi se nacházejí 2 skládky 

mezideponie, zemina bude použita k pozdějším zásypům a obsypům na staveništi. Zařízení 

staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., 

Zákoník práce, v úplném znění. 
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b)  urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících, 

 

  Objekt domova pro seniory má půdorysný tvar obdélníka s rozměry 31,4 m x 15,9 m, 

objekt je zastřešen plochou střechou. Fasáda má světle žlutou barvu. Řešené území leží v 

katastrálním území Ostrava, Pustkovec. Pozemek je mírně svažitý.  

  Objekt domova pro seniory je navržen jako novostavba. Objekt má dvě nadzemní 

podlaží a jedno podzemní podlaží, součástí přízemí je technická místnost a místnosti pro 

provoz v budově v 1. nadzemním podlaží se nachází společné prostory pro seniory a pacienty, 

sociální zařízení a zdravotnická péče v 2. nadzemním podlaží jsou situovány samotné byty 

pro seniory. Hlavní vstup do objektu je navržen na jižní fasádě objektu. Úroveň podlahy 

přízemí je navržená na kótu +268,630 m.n.m., výškový systém místní. Vztažný výškový bod 

o výšce 269,000 m.n.m. se nachází na sousedním pozemku č. 3975/3. 

 

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

ploch,  

  Objekt má 2. nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a je zastřešen plochou 

střechou. 

Založení objektu 

 Bude provedeno sejmutí ornice o tloušťce 300 mm, vytýčíme stavební jámu pomocí 

laviček. Lavičky jsou umístěny v dostatečné vzdálenosti od jámy, nedojde k jejich zničení. Bude 

proveden výkop hlavní stavební jámy, po vyhloubení stavební jámy se hloubí jednotlivé 

základové rýhy pro základové pásy. 

 Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 

200 kPa, neuvažujeme s nezámrznou hloubkou, objekt je celopodsklepený. Úroveň hlavní 

stavební jámy je v hloubce -3,120. Pevnost zeminy a hloubku základové spáry před betonáží 

nutno ověřit autorizovaným geologem, zápis o kontrole se provede do stavebního deníku. Objekt 

je založen na monolitických základových pasech, z betonu C16/20.  
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 Na zhutněný štěrkopískový podsyp o mocnosti 200 mm bude provedena podkladní 

betonová vrstva z betonu C16/20. Hloubka založení nesmí klesnout pod minimální nezámrznou 

hloubku.  

 Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na nevyrovnanou základovou 

spáru a spára nesmí být podmáčená a nesmí se v ní nacházet zbytky zeminy. Musí být zachovány 

prostupy pro inženýrské sítě. 

Svislé konstrukce 

 Při zdění svislých konstrukcí je použit zdící systém POROTHERM. Obvodové zdivo 

bude tvořeno tvárnici POROTHERM 44 AKU PROFI P+D na tmel Porotherm a vnitřní nosné 

zdivo bude vyzděno z tvárnic POROTHERM 30 P+D na tmel Porotherm. Příčky tl. 115 mm jsou 

vyzděny z cihel POROTHERM 11,5 P+D na tmel Porotherm. Zdivo výtahové šachy bude 

provedeno z tvárnic POROTHERM 30 P+D na tmel Porotherm.  

 Obvodové zdivo suterénu bude tvořeno ztraceným bedněním (dodavatel DILTON), 

ztracené bednění je provázáno betonářskou výztuží a zmonolitněno. [20][21] 

Vodorovné nosné konstrukce 

 Vodorovné nosné konstrukce jsou řešeny v systému Porotherm. Nosnou funkci tvoří 

nosníky POT 175, mezi stropní nosníky se ukládají stropní vložky MIAKO 19/62,5 PTH a 

MIAKO 19/50 PTH, MIAKO 8/62,5 PTH záleží na osové vzdálenosti nosníku. Na osazené 

stropní vložky bude provedena nadbetonávka v tloušťce 60 mm. Nosníky budou uloženy na 

ztužujícím věnci obvodového zdiva, na vnitřní nosné zdivo se ukládají přímo na zdivo. Do 

prostoru mezi výtahovou šachtu a vnitřní nosné zdivo budou uloženy 3 nosníky I číslo 220. 

Stropní nosníky POT 175 se ukládají na tyto nosníky I 220. Překlady jsou řešeny rovněž 

v systému Porotherm. Nad otvorem v nosném zdivu bude použit Porotherm překlad 7 a nad 

otvory s nenosným zdivem překlad Porotherm 11,5. Ve stropě je nutno zachovat prostupy, jsou 

součástí výkresu stropu, prostupy pro vytápění budou provedeny až při samotné realizaci 

vytápěcí soustavy.[20] 

Zastřešení objektu 

 Střecha objektu bude řešena jako jednoplášťová plochá střecha. Nosnou konstrukci 

střechy tvoří strop Porotherm. Na nosnou konstrukci se provádí penetrační nátěr a parozábrana, 
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následně ukládáme spádové klíny z EPS 100 S, na samotnou tepelnou izolaci je prováděna 

hydroizolační vrstva. Skladba střešního pláště bude řešena skladbou a výrobky firmy 

DEKTRADE. [2][3] 

Schodiště 

  Schodiště bude řešeno jako monolitické, deskové, železobetonové, s dodatečně 

nadbetonovanými stupni. V suterénu bude nástupní rameno opřeno o samostatný základ a 1. 

rameno je vetknuto do druhého ramene. 2.rameno bude vetknuto do vnitřního nosného zdiva 

POROTHERM 30 P+D. 3. rameno bude vetknuto do druhého ramene a u posledního stupně je 

opřeno o stropní konstrukci. U stropu je výztuž schodiště protažena až do stropní konstrukce. 

Schodiště v dalších patrech je uloženo stejně jako v suterénu, až na 1. rameno. 1. rameno je 

opřeno o stropní konstrukci. ŽB schodiště je tloušťky 250 i s povrchovou úpravou. Výška stupně 

v suterénu je 173 mm a délka je 350 mm a má 17 stupňů. 

  V 1. nadzemním podlaží bude výška stupně 159mm a délka 350mm a má 22 stupňů. Na 

schodišti bude provedeno zábradlí vysoké 1000mm, zábradlí bude na obou stranách ramene. 

Kolem schodišťových stupňů je proveden obklad vysoký 300mm.[20] 

 

Vnější plochy 

  Vstup do objektu bude zastřešen tesařskou konstrukcí. Toto se týká rampy a venkovního 

schodiště. Povrch zastřešeného prostoru bude tvořen protiskluznou keramickou dlažbou. 

Venkovní schodiště má zábradlí ve výšce 900 mm. Rampa bude opatřena zábradlím ve výšce 

900 mm a 300 mm. Kolem objektu bude okapový chodník z betonových dlaždic, dlaždice budou 

uloženy do štěrkového lože. Před krytým vstupem do objektu bude parkoviště s asfaltovým 

krytem vozovky. 

 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

 Pozemek bude napojen na dopravní infrastrukturu města Ostrava – Poruba. Vjezd na 

pozemek bude z jižní strany a prochází přes pozemek č. 4424/3. Bude se jednat o asfaltovou 

komunikaci a z funkčního zatřídění půjde o místní obslužnou komunikaci. Komunikace bude 

široká 4 m a bude mít po obou stranách betonové obrubníky vysoké 10 cm. Přístup pro pěší bude 

řešen chodníkem, chodník bude součástí příjezdové komunikace a bude tvořen zámkovou 
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dlažbou, šířka chodníku je 1500 mm. Napojení na technickou infrastrukturu bude zajištěno 

pomocí přípojek, jedná se o tyto přípojky: Vodovod, plynovod, kanalizace, elektrický proud a 

horkovod. 

 Objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu města Ostrava. Bude se jednat 

a napojení na kanalizaci, vodovod, plynovod, horkovod, elektrická energie 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území,  

 Pozemek bude napojen na dopravní infrastrukturu města Ostrava – Poruba. Vjezd na  

pozemek bude z jižní strany a prochází přes pozemek č. 4424/3. Jedná se o asfaltovou 

komunikaci a z funkčního zatřídění se bude jednat o místní obslužnou komunikaci. Komunikace 

je široká 4 m a má po obou stranách betonové obrubníky vysoké 10 cm. Přístup pro pěší bude 

řešen chodníkem, chodník bude součástí příjezdové komunikace a bude tvořen zámkovou 

dlažbou. Před objektem bude parkoviště, které bude tvořeno asfaltovým krytem vozovky. 

 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany,  

 Objekt se posuzuje na životní prostředí jen v době výstavby, v provozní fázi nedochází 

k znečistění životního prostředí.   

 

Likvidace odpadu a splaškové vody během realizace stavby: 

 Automobily, které budou opouštět zařízení staveniště, nesmí znečistit veřejné 

komunikace. U výjezdu ze staveniště bude místo pro odběr vody, kde bude probíhat čistění 

automobilů. V případě teplého počasí bude veřejnou komunikaci, na kterou navazuje staveništní 

komunikace kropit kropící vůz. Realizaci nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat 

okolí stavby před znečištěním ovzduší. Ochrana proti hluku: stavební práce budou probíhat od 

6:00 do 21:00.   

 Část sejmuté ornice bude uložena v prostoru staveniště a odkopky budou využity pro 

budoucí úpravy přímého okolního terénu stavby. Zbytek bude odvezen na předem určenou sklád

ku. Těžká mechanizace, která může být zdrojem hluku, bude na staveništi v provozu jen po 

nezbytnou dobu. Veškeré stroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku a spalin 
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ČSN ISO 3746,  musí mít platná označení CE a ES prohlášení o shodě. Při realizaci stavby 

vznikají tyto odpady: fólie, pytle, suť, nebezpečný odpad. Na staveništi je kontejner, do kterého 

se dávají odpady. Kontejner je následně odvezen na skládku.   

 Okolní zástavba nebude prováděnými prácemi negativně ovlivněna. Jeřáb smí 

manipulovat s břemenem jen ve vymezeném prostoru staveniště, i když dosah ramen zasahuje na 

okolní pozemek. 

 

 Odvod splaškové vody: bude zřízená kanalizační přípojka, která bude po skončení prací 

sloužit jako trvalá přípojka na veřejnou kanalizaci. 

Likvidace domovního odpadu, dešťové a splaškové vody – při užívání stavby 

 Dešťová a splašková voda bude odvedena kanalizační přípojkou, přípojka bude nepojena 

na veřejný řád. Před objektem bude sběrné místo, kde budou přistaveny kontejnery. Domovní 

odpad se třídí podle druhu a vyhazuje. 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, 

  Na vstupní prostor navazuje rampa pro osoby ZTP rampa bude ve sklonu 5% směrem od 

objektu a bude opatřena zábradlím, zábradlí má dvě madla. První madlo je ve výšce 300 mm a 

druhé 900 mm nad povrchem rampy. Rampa bude široká 2000 mm. Celý vstupní prostor bude 

zastřešen tesařskou konstrukcí s plechovou krytinou. Podlaha vstupního prostoru bude mít 

protiskluznou úpravu. [1] 

 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace, 

 

Inženýrsko-geologický průzkum  

 Měřením je stanovená únosnost základové spáry 200 kPa. Hladina podzemní vody se 

nachází pod úrovní základové spáry. HPV je v hloubce -5,500 mm. 
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Průzkum radonového rizika 

 Stanovilo se radonové riziko měřením v dané lokalitě. Měření bylo vyhodnocené jako 

nízké, není třeba používat zvláštní opatření proti radonovému riziku. 

Geodetické měření 

 Bylo provedeno vytýčení budoucího objektu a byly naměřeny výšky v jednotlivých 

rozích budovy. 

 i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém,  

  Bylo provedeno zaměření objektu. Souřadnicový systém JTSK a výškový sytém Bpv. 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory,  

 Stavba není členěna na stavební objekty. 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace, 

 Stavba domova pro seniory se nachází v zastavěné částí města Ostrava – Poruba, proto je 

třeba dbát následujících opatření: 

  Zařízení staveniště zasahuje na sousední pozemek č. 4424/3. 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy: 

  Stavební práce se smí provádět jen v určenou dobu a to mezi 6:00 a 21:00. Mimo tuto  

dobu bude zakázáno pracovat. Práce nesmí probíhat v neděli. Zhotovitel použije stroje, které 

nevykazují nadměrnou hlučnost, vibrace a otřesy, které by obtěžovaly okolí stavby. Stavební 

stroje musí vyhovovat Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací“. Zhotovitel se zavazuje, že nebude překročen hygienický limit 65 dB. 
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Ochrana zeleně: 

  V severozápadním rohu pozemku se nachází vzrostlý strom, který nesmí být při 

stavebních pracích poškozen. Strom bude ochráněn dřevěnými deskami a desky se stáhnou 

radlovacím drátem. Nesmí dojít k poškození kořenového systému stromu. Na staveništi bude 

provedeno sejmutí ornice v tloušťce 300 mm, zemina je uložena na mezideponii. Ve východní 

části pozemku dojde k vykácení stávající zeleně. 

 

Ochrana proti prašnosti: 

  V prostoru zařízení staveniště bude místo určené k čistění nákladních a osobních  

automobilů, které opouštějí zařízení staveniště. Vozidla musí být před vjezdem na veřejnou 

komunikaci čistá. Při přepravě sypkého materiálu musí být nákladní prostoru automobilu 

přikryt plachtou. 

 

Ochrana před zplodinami: 

  Stavební stroje, které budou na staveništi odstaveny, musí mít pod sebou plastové 

vany, tím nedojde ke znečištění půdy a vod. Zhotovitel se zavazuje použit PHM odpovídající 

kvality a použití strojů s platným emisním měřením. 

 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F.  

Základní legislativa:  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Do doby vydání nových prováděcích předpisů k zákonu 262/2006 Sb. Zůstávají v platnosti 

kromě dalších i tyto předpisy týkající se BOZP:  
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Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení zasílání záznamu o 

úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 

záznam o úrazu.  

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.  

Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným 

ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a 

podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.  

Základní prováděcí předpisy pro oblast stavebnictví:  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništi.  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi (tato nařízení nahradila vyhlášku č. 324/1990 Sb.).  

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti.  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  

Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce.  

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií.  

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.  

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích.  

Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  
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Sedm prováděcích vyhlášek k SZ:  

č. 498 Vyhláška o autorizovaných inspektorech  

č. 499 Vyhláška o dokumentaci staveb  

č. 500 Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

č. 501 Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území (změna č. 269/2009 Sb.) 

č. 502 Vyhláška, kterou se mění vyhláška MMR č. 137/1998 Sb. (jen několik bodů, platí stará) 

č. 503 Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení 

č. 526 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního 

řádu 

 Povinnosti objednatele (zadavatele) stavby podle zákona č. 309/2006 Sb.  

 Jsou-li na staveništi zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 

povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

(dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci 

ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.  

 Jestliže zadavatel určí více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby 

současně, je povinen vymezit pravidla jejich vzájemné spolupráce.  

Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho 

činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na 

staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě 

jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.  

V případech, kdy při realizaci stavby:  

 a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo  
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 b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.  

Je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 

prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné 

nebo elektronické podobě.  

 Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby 

povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací 

musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až 

do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny 

jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje 

mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

 Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním 

předpisem, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti 

stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

 Povinnosti zhotovitele podle zákona č. 309/2006 Sb.  

 Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.  

Poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 

zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady 

potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, 

zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a 

postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v 

plánu.  

 Zhotovitel stavby, který osobně na staveništi pracuje je povinen dodržovat právní 

předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet k podnětům 

koordinátora. Dále je povinen používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická 



 

21 

 

zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. Nesmí 

vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato 

zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena.  

Dle nařízení vlády 591/2006 Sb.  

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích ze dne 12. prosince 2006.  

 Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 

stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na 

výstavbu podle zvláštního právního předpisu a dalším požadavkům na staveniště; je-li pro 

staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán"), 

uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených. Zhotovitel 

vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle zvláštních 

právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.  

 Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, 

kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a které převzal. V zápise o předání a 

převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 

Zhotovitel zajistí, aby: 

 a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen „stroje“), nářadí a 

dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů 

dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

 b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, jestliže se na 

staveništi plánují nebo provádějí  

 Povinnosti zaměstnavatele dle Zákoníku práce paragraf § 101, § 102. 

Poskytnutí OOPP (ochranné pracovní prostředky, oděvy, obuv).  
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 Zhotovitelé stavebních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím a 

ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, potřebnými osobními 

ochrannými pracovními prostředky jakož i dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném 

pro výkon jejich práce (Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních Prostředků.).  

Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika.  

 Jsou-li na jednom pracovišti dva a více zaměstnavatelů, jsou povinni vzájemně se 

písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Zaměstnavatel je povinen poskytnout odborně způsobilému zaměstnanci k 

plnění jeho úkolů a k provádění prevence rizik potřebnou součinnost, prostředky a informace.  

Zajištění školení o BOZP.  

 Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci.  

Prevence rizik je základní povinností zaměstnavatele:  

-vyhledávat nebezpečné činitele a procesy,  

-zjišťovat jejich příčiny a zdroje,  

-vyhodnocovat rizika a přijímat opatření k jejich odstranění nebo omezení.  

 Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl 

předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.  

 Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního 

prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění 

vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění.  

 Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout 

opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo 

minimalizováno. 
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 Vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky, Přijímáním 

opatření k předcházení rizikům.  

 Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a 

pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním 

opatření k předcházení rizikům.  

Péče o BOZP je nedílnou součástí pracovních povinností vedoucích pracovníků.  

 Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou 

havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k 

zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí.  

 Zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat 

jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních 

podmínek.  

Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel; 

tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance.  

Zajištění pracovně-lékařské péče, Poskytnutí první pomoci, Objasnit příčiny pracovních úrazů 

(záznam, ohlášení).  

 Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště 

potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání 

zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a 

Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců  

 Zaměstnavatel zajistí ve spolupráci se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči 

jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti. 

Další informační povinnosti ukládá:  

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (kategorizace prací, rizikové 

práce),  

nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců,  
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vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 

ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.  

 Zaměstnavatel je povinen svým zaměstnancům přidělit Osobní ochranné pracovní prostředky, 

pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje dle § 104.  

 Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní 

prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit 

zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí 

splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem  

 V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo 

znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné pracovní 

prostředky též pracovní oděv nebo obuv.  

 Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční 

prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu.  

 Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném 

stavu a kontrolovat jejich používání.  

 Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné 

nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na 

základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.  

 Firma musí mít potvrzeno z hlediska průkaznosti v oblasti BOZP i hospodárnosti 

poskytnutí osobních ochranných prostředků popř. i nářadí, za něž je dělník osobně zodpovědný.  

 

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 

 

 

 



 

25 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita  

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v 

průběhu výstavby a užívání nemělo za následek  

a) zřícení stavby nebo její části,  

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,  

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 

důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,  

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.  

 Není součástí technické zprávy. 

3. Požární bezpečnost  

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,  

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,  

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu,  

d) umožnění evakuace osob a zvířat ,  

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany.  

 Není součástí technické zprávy. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  

 Objekt se posuzuje na životní prostředí jen v době výstavby, v provozní fázi nedochází k 

znečistění životního prostředí.   
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Likvidace odpadu a splaškové vody během realizace stavby: 

 Automobily, které opouštějí zařízení staveniště, nesmí znečistit veřejné komunikace. U 

výjezdu ze staveniště bude místo pro odběr vody, kde bude probíhat čistění automobilů. 

V případě teplého počasí bude veřejnou komunikaci na kterou navazuje staveništní komunikace 

kropit kropící vůz. Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí 

stavby před znečištěním ovzduší, na staveništi je místo určené k mytí nákladních a osobních 

vozidel a před hlukem. Ochrana proti hluku: stavební práce budou probíhat od 6:00 do 21:00. 

Část sejmuté ornice bude uložena v prostoru staveniště a odkopky budou využity pro 

budoucí úpravy přímého okolního terénu stavby. Zbytek bude odvezen na předem určenou sklád

ku. Těžká mechanizace, která může být zdrojem hluku, bude na staveništi v provozu jen po 

nezbytnou dobu. Veškeré stroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku a spalin 

ČSN ISO 3746,  musí mít platná označení CE a ES prohlášení o shodě. Při realizaci stavby 

vznikají tyto odpady: fólie, pytle, suť, nebezpečný odpad. Na staveništi je kontejner, do kterého 

se dávají odpady. Kontejner je následně odvezen na skládku.   

 Okolní zástavba nebude prováděnými prácemi negativně ovlivněna. Jeřáb smí 

manipulovat s břemenem jen ve vymezeném prostoru staveniště, i když dosah ramen zasahuje na 

okolní pozemek. 

 Odvod splaškové vody: je zřízená kanalizační přípojka, která bude po skončení prací 

sloužit jako trvalá přípojka na veřejnou kanalizaci. 

  Stavba domova pro seniory se nachází v zastavěné částí města Ostrava – Poruba, proto 

je třeba dbát následujících opatření: 

  Zařízení staveniště zasahuje na sousední pozemek č. 4424/3. 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy: 

  Stavební práce se smí provádět jen v určenou dobu a to mezi 6:00 a 21:00. Mimo tuto  

dobu bude zakázáno pracovat. Práce nesmí probíhat v neděli. Zhotovitel použije stroje, které 

nevykazují nadměrnou hlučnost, vibrace a otřesy, které by obtěžovaly okolí stavby. Stavební 

stroje musí vyhovovat Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací“. Zhotovitel se zavazuje, že nebude překročen hygienický limit 65 dB. 
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Ochrana zeleně: 

  V severozápadním rohu pozemku se nachází vzrostlý strom, který nesmí být při 

stavebních pracích poškozen. Strom bude ochráněn dřevěnými deskami a desky se stáhnou 

radlovacím drátem. Nesmí dojít k poškození kořenového systému stromu. Na staveništi bude 

provedeno sejmutí ornice v tloušťce 300 mm, zemina je uložena na mezideponii. Ve východní 

části pozemku dojde k vykácení stávající zeleně. 

 

Ochrana proti prašnosti: 

  V prostoru zařízení staveniště bude místo určené k čistění nákladních a osobních  

automobilů, které opouštějí zařízení staveniště. Vozidla musí být před vjezdem na veřejnou 

komunikaci čistá. Při přepravě sypkého materiálu musí být nákladní prostoru automobilu 

přikryt plachtou. 

 

Ochrana před zplodinami: 

  Stavební stroje, které budou na staveništi odstaveny, musí mít pod sebou plastové 

vany, tím nedojde ke znečištění půdy a vod. Zhotovitel se zavazuje použit PHM odpovídající 

kvality a použití strojů s platným emisním měřením. 

 

Likvidace domovního odpadu, dešťové a splaškové vody – při užívání stavby 

 Dešťová a splašková voda bude odvedena kanalizační přípojkou, přípojka bude nepojena 

na veřejný řád. Před objektem bude sběrné místo, kde budou přistaveny kontejnery. Domovní 

odpad se bude třídit podle druhu a vyhazuje. 

5. Bezpečnost při užívání  

 Bezpečnost při užívání: 

Objekt domova pro seniory je navržen, tak že při jeho užívání nesmí dojít k ohrožení obyvatel 

domova a jeho návštěvníků (možnosti ohrožení: uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, 
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zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání). Návrh stavby zákonu č. 258/2000 

Sb. o ochraně veřejného zdraví. 

 Stavba bude navržena z materiálu s platnými certifikáty. Po skončení výstavby budou 

provedeny zkoušky elektrických zařízení. Povrch před vstupem bude z keramické mrazuvzdorné 

dlažby, povrchy podlah na chodbách jsou z PVC s protiskluznou úpravou. Uživatel stavby byl 

seznámen o zásadách užívání stavby, pro zajištění bezpečnou při užívání. 

 Ochrana proti vloupání: dle normy ČSN EN 14383 1 
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6. Ochrana proti hluku 

 Objekt je navržen dle normy ČSN 73 0532 – Ochrana proti hluku v budovách a 

související akustické vlastnosti stavebních výrobků 

Požadavky na stavební neprůzvučnost R´w [dB] 

Název 

konstrukce 

Požadavek 

normy ČSN 73 

0532 R´w [dB] 

Skutečný stav 

R´w [dB] 

Vyhodnocení 

(vyhoví/nevyhoví) 

B) Bytové domy – byt (všechny místnosti druhých bytů) 

strop 52 58 vyhoví 

stěna 52 52 vyhoví 

B) Bytové domy – byt (veřejně používané prostory domu – chodba, schodiště) 

strop 52 58 vyhoví 

stěna 52 52 vyhoví 

E) Nemocnice, sanatoria, apod – vyšetřovny, pokoje lékařů, operační sály… 

strop 52 58 vyhoví 

stěna 47 52 vyhoví 

E) Nemocnice, sanatoria, apod – prostory vedlejší a pomocné (chodby, schod.) 

strop 52 58 vyhoví 

stěna 47 52 vyhoví 

Ostatní konstrukce 

dveře 32 34 vyhoví 

okna 34 44 vyhoví 

Ostatní zdroje hluku (výtah) budou osazeny na pružných podložkách, zamezí se šíření hluku a 

vibracím.[20] 
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7. Úspora energie a ochrana tepla  

 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 

podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov,  

   

Objekt splňuje požadavky normy na energetickou náročnost budovy. 

Vypočtené a požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U [W/(m
2
*K)] dle normy  

ČSN 73 0540 – 2 – Tepelná ochrana budov 

Název 

konstrukce 

Požadovaná 

hodnota UN,20 

[W/(m
2
*K)] 

Vypočtená 

hodnota U 

[W/(m
2
*K)] 

Vyhodnocení 

(vyhoví/nevyhoví) 

vnější stěna 0,30 0,21 vyhoví 

vnější stěna 

(suterén) 
0,30 0,29 vyhoví 

plochá střecha 0,24 0,22 vyhoví 

podlaha na 

terénu 
0,45 0,33 vyhoví 

 

Tepelně technické posouzení vybraných detailů (součást bodu č. 3 této práce). 

Energetická náročnost budovy je doložena štítkem energetické náročnosti budovy (součást 

boduč. 3 této práce). 
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8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

  

 Objekt domova pro seniory je navržen jako bezbariérový. 

Vstup do objektu: 

 Je navržena rampa se sklonem 5 %, celková délka rampy je 6000 mm a šířka 2000 mm. 

Převýšení rampy bude 300 mm. Vstupní prostor bude snížen o 20 mm k relativní výškové kótě 

(+-0,000). Povrch rampy bude tvořen protiskluznou keramickou mrazuvzdornou dlažbou. Na 

rampě bude zábradlí ve dvou výškách, první madlo je ve výšce 300 mm nad povrchem rampy, 

druhé madlo bude ve výšce 900 nad povrchem rampy. Zábradlí nemá žádné příčle. Vstup do 

objektu bude řešen pomocí dveří na fotobuňku. Součástí jsou poštovní schránky, jejich spodní 

hrana je ve výšce 800 mm nad podlahou.[1] 

Konstrukční řešení v objektu: 

 Objekt bude vybaven výtahem OTIS. Všechny dveře, kde mohou mít přístup lidé ZTP 

mají nejmenší šířku 900 mm a nejsou vybaveny prahem. V 1.NP se nachází sociální zařízení pro 

ZTP osoby, jednotlivé místnosti se sociálním zařízením budou vybaveny madly a sníženými 

umývadly ve výšce 800 mm nad podlahou místnosti. V místnostech se sociálním zařízením 

budou zachovány minimální průměry otáčení potřebné pro osoby na invalidním vozíku, průměr 

otáčení je min. 1500 mm. Přístup do jednotlivých bytů bude bezbariérový. Koupelny budou 

v každém bytě řešeny jako bezbariérové. Koupelny mají sníženou výšku umývadla, 800 mm nad 

podlahou koupelny. Kolem wc budou umístěny madla. Vana bude opatřena madlem na jedné 

straně.[1] 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

 Není potřeba chránit stavbu před vlivem vnějšího prostředí.  

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 

 Neřeší se 

 

11. Inženýrské stavby (objekty)  

 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 

   Objekt je napojen kanalizační přípojkou na veřejný řád. 
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b) zásobování vodou, 

  Objekt je napojen vodovodní přípojkou na veřejný řád.  

 

c) zásobování energiemi, 

  Objekt je napojen přípojkou elektrické energie na veřejný řád.  

 

d) řešení dopravy, 

   K objektu vede příjezdová komunikace, z hlediska zařazení se jedná o místní obslužnou 

komunikaci, je napojena ne veřejnou komunikaci. 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 

  Po likvidaci zařízení staveniště se provedou terénní úpravy, kolem objektu se vysadí 

travní směs. 

  Ze stromu odstraníme vázací drát a ochranné desky. Provedou se sadbové 

úpravy dřevin podle projektu sadbových úprav. 

 

f) elektronické komunikace. 

  Objekt je napojen na telefonní síť. Je napojen na bezdrátovou internetovou síť. 

  

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)  

a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení,  

b) popis technologie výroby,  

c) údaje o počtu pracovníků,  

d) údaje o spotřebě energií,  

e) bilance surovin, materiálů a odpadů,  

f) vodní hospodářství,  

g) řešení technologické dopravy,  

h) ochrana životního a pracovního prostředí.  

 

 Na stavbě se nevyskytují žádná technologická zařízení. 
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3. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ OBJEKTU A VYBRANÝCH DETAILŮ 

 

 3.1 Výpočet v programu teplo 2009 

 

 Vyhodnocení původní skladby střešního pláště dle ČSN 7305420-2. Výpočet je proveden 

v programu teplo 2009. Do výpočtu se zadává nejmenší tloušťka tepelné izolace, která se nachází 

ve skladbě. U původní skladby se jedná o tloušťku 100 mm.   

 

Název konstrukce:   Skladba plochá střecha-původní stav                      

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20.0  C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15.0  C 

 Teplota na vnější straně Te:    -15.0  C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21.0  C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50.0 % (+5.0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Porotherm Universal   0.015       0.800    14.0 

   2  Strop POROTHERM  0.250       1.100    23.0 

   3  Škvárový násyp  0-0.150       0.550    17.0 

   4  A 500 H   0.001       0.210    8550.0 

   5  Bitagit   0.0035       0.210    14000.0 

   6  PE folie   0.0001       0.350    144000 

   7  Min. plsť lisovaná 1 (do roku 2003) 0.100       0.095    5.0 

   8  A 500 H   0.001       0.210    8550.0 

   9  Betonová mazanina   0.050       1.230    17.0 

   10  Perbitagit   0.003       0.210    14480.0 

   11  Pebit   0.0034       0.210    40000.0 

   12  Pebit S   0.004       0.210    26950.0 
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 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0.793+0.000 = 0.793 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0.853 

  

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

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0.24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0.64 W/m2K 

 0.24 W/m2K > 0.24 W/m2K 

 U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční 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 kondenzační zóně činí: 

  zóna č. 1: 0.032 kg/m2,rok (materiál: A 500 H). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0.032 kg/m2,rok 

  zóna č. 2: 0.099 kg/m2,rok (materiál: Perbitagit). 



 

35 

 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0.099 kg/m2,rok 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci. dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 

  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0.0149 kg/m2 

   Na konci modelového roku je zóna stále vlhká. 

  Kond.zóna č. 2: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0.0083 kg/m2 

   Na konci modelového roku je zóna stále vlhká. 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Ma,vysl > 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

 

 
   zdroj obrázků program Teplo 2009 
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   zdroj obrázků program Teplo 2009 
 

 

Nový návrh skladby střešního pláště. 

Skladba nevyhovovala na součinitel prostupu tepla, ve střešním plášti docházelo ke kondenzaci 

vodních pár. Je navržena nová skladba pláště. 

 

Vyhodnocení nově navržené skladby střešního pláště dle ČSN 7305420-2. Výpočet je proveden 

v programu teplo 2009. Do výpočtu se zadává nejmenší tloušťka tepelné izolace, která se nachází 

ve skladbě střechy. U původní skladby se jedná o tloušťku 160 mm. Tato tloušťka se nachází u 

střešní vpusti.   

 
 

  Název konstrukce:   Plochá střecha-nový stav   

                    

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20.0  C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15.0  C 

 Teplota na vnější straně Te:    -15.0  C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21.0  C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50.0 % (+5.0%) 
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 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Porotherm Universal   0.015       0.800    14.0 

   2  Strop POROTHERM   0.250       1.100    23.0 

   3  GLASTEK AL 40 MINERAL  0.004       0.210    48000 

    4  STYROTRADE EPS 100 S Stabil (1)  0.160       0.037    30.0 

   5  GLASTEK 30 STICKLER PLUS  0.003       0.210    20000.0 

   6  GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  0.004       0.210    30000.0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0.793+0.000 = 0.793 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0.946 

  

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

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0.24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0.22 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční 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 kondenzační zóně činí: 0.090 kg/m2,rok 

  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0.090 kg/m2,rok 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0.0001 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0.0105 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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   zdroj obrázků program Teplo 2009 

 
 
 

 

        zdroj obrázků program Teplo 2009 
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Tepelné technické posouzení podlahy na terénu v programu TEPLO 2009. 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

Název konstrukce:   podlaha na terénu 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20.0  C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15.0  C 

 Teplota na vnější straně Te:    0.0  C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21.0  C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50.0 % (+5.0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Dlažba keramická   0.012       1.010    200.0 

   2  Vyrovnávací vrstva  0.020       0.260    17.0 

   3  Roznášecí vrstva (bet, mazanina) 0.050       1.230    17.0 

   4  PE folie   0.0001       0.350    144000 

   5  BASF Styrodur 2800 C tl.100  0.100       0.038    80.0 

   6  Bitagit 40 Mineral   0.004       0.210    35000.0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0.646+0.000 = 0.646 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0.919 

  

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

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
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 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0.38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0.33 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   5.77 C 

  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

 

 

Tepelné technické posouzení suterénní stěny v programu TEPLO 2009. 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   suterénní stěna 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    19.0  C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15.0  C 

 Teplota na vnější straně Te:    0.0  C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20.0  C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   60.0 % (+5.0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Porotherm Universal   0.015       0.800    14.0 

   2  ŽB suterénní stěna   0.400       1.230    17.0 

   3  Bitagit 40 Mineral   0.004       0.210    35000.0 

   4  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0.100       0.035    30.0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0.772+0.000 = 0.772 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0.929 

  

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

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
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 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0.38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0.29 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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 3.2 Výpočet v programu Area 2009 

 

Vyhodnocení původní skladby střešního pláště dle ČSN 7305420-2. Výpočet je proveden 

v programu Area 2009.  

 

 

 Název úlohy:   Plochá střecha-původní stav (Detail u atiky)                      

 

 Návrhová vnitřní teplota Ti =     20.00  C 

 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21.00  C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50.00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:    -15.00  C 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0.793+0.000 = 0.793 

  Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0.806 

  

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

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

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

 

 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 

  

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 

programu. 

  

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

metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 

Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
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Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 

a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

ZOBRAZENÍ IZOTERM (ATIKA-PŮVODNÍ STAV) 

 
   zdroj obrázků program Area 2009 
 
ZOBRAZENÍ POLE TEPLOT (ATIKA-PŮVODNÍ STAV) 

 
 
   zdroj obrázků program Area 2009 
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ZOBRAZENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI (ATIKA-PŮVODNÍ STAV) 

 
   zdroj obrázků program Area 2009 
 

  

 U zobrazení relativní vlhkosti je vidět oblast, kde dochází ke kondenzaci vodních pár. 

Kondenzaci způsobuje použití nevhodného asfaltového pásu na parotěsnou vrstvu. Voda 

kondenzuje v tepelné izolaci, která je vlhká a ztrácí své izolační schopnosti. 

  

 

Vyhodnocení nově navržené skladby střešního pláště dle ČSN 7305420-2. Výpočet je proveden 

v programu Area 2009.  
 

  Název úlohy:   Plochá střecha-nový stav (Detail u atiky)                      

  

  Návrhová vnitřní teplota Ti =     20.00  C 

 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21.00  C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50.00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:    -15.00  C 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0.793+0.000 = 0.793 
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  Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0.864 

  

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

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

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

 

 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 

  

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 

programu. 

 

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

metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 

Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 

 

Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 

a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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ZOBRAZENÍ IZOTERM (ATIKA-NOVÝ STAV) 

 

 
 
   zdroj obrázků program Area 2009 
 
 
 
ZOBRAZENÍ POLE TEPLOT (ATIKA NOVÝ STAV) 

 
   zdroj obrázků program Area 2009 
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ZOBRAZENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI (ATIKA-NOVÝ STAV) 

 
   zdroj obrázků program Area 2009 

 

 

V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodních pár. Skladba vyhoví na součinitel prostupu tepla. 
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 3.3 Tepelně technické posouzení objektu 

 

 

Tepelně technické posouzení objektu (výsledkem je energetický štítek obálky budovy) 

Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifikační údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo  

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Domov pro seniory 

Ostrava – Poruba, Břeclavská 125, 708 00     

Ostrava – Poruba , č.kat. 3980      

Město Ostrava      

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. 

stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

Město Ostrava           

      

      /       

Charakteristika budovy  

Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, 

nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy 

4 199,8 m
3
 

Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných 

konstrukcí ohraničujících objem budovy 

1874,2 m
2
 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,446 m
2
/m

3
 

Typ budovy Bytová 

  

Převažující vnitřní teplota v otopném období im  

Venkovní návrhová teplota v zimním období e 

20 °C 

-15 °C 
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Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha 

 

 

 

Ai 

[m
2
] 

Součinitel  

(činitel) 

prostupu 

tepla 

Ui 

(ΣΨk.lk + 

Σχj) 

[W/(m
2
·K)

] 

Požadovaný 

(doporučený) 

součinitel 

prostupu tepla 

UN,rq (UN,rc) 

[W/(m
2
·K)] 

Činitel 

teplot

ní 

redukc

e  

 

bi 

[-] 

Měrná ztráta 

konstrukce 

prostupem 

tepla 

 

HTi = Ai . Ui. bi 

[W/K] 

     Obvodová stěna  

(1. NP, 2.NP) 

549,1      0,21      0,24      (0,20) 1,0       115,31     

     Obvodová stěna 

(suterénní) 

265,0    0,29      0,45      (0,30)  0,66      50,72     

     Vstupní dveře 7,14      1,7      1,7       (1,2)  1,15    13,96      

     Okna  (1.NP, 2.NP) 71,5     1,14       1,5      (1,2)   1,15   93,74      

     Okna (suterénní) 20,0      1,1       1,5      (1,2)   1,15   25,30      

     Střecha 457,5      0,22      0,24       (0,16)  1,0     100,65      

     Podlaha 504,0      0,33      0,45       (0,30)   0,66   109,77    

Celkem 1874,2    509,5 

Konstrukce  požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 
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Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 509,5 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m
2
·K)  0,27     

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m
2
·K) 0,48 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,rq W/(m
2
·K) 0,64 

Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m
2
·K) 1,24 

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn 

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 

A – B 0,3·Uem,rq W/(m
2
·K) 0,192 

B – C 0,6·Uem,rq W/(m
2
·K) 0,384 

(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m
2
·K)) (0,48) 

C – D Uem,rq W/(m
2
·K) 0,64 

D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m
2
·K) 0,94 

E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m
2
·K) 1,84 

F – G 1,5·Uem,s W/(m
2
·K) 1,86 

Klasifikace: Klasifikační třída budovy = B (úsporná) 

 

 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:        

 

 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy: Miroslav Szotkowski       

IČ:         

Zpracoval: Miroslav Szotkowski       

 

 

 

Podpis:

 …………………………………. 

 

Tento protokol a stavebně energetický štítek odpovídá směrnici 93/76/EWG z 13. září 1993, 

která byla vydána EU v rámci SAVE. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540 a podle 

projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 
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ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 

OBÁLKY BUDOVY 

Domov pro seniory, Ostrava - Poruba 

Ostrava – Poruba, Břeclavská 125, 708 00     

 

Hodnocení obálky 
 

budovy 

Celková podlahová plocha Ac = 504 m
2
 stávající doporučení 

  Cl 

 

0,3 

 

0,6 

 

1,0 

 

1,5 

 

2,0 

 

2,5 

úsporná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimořádně nehospodárná 

 

 

 

 

B 

 

 

 

         

      

 

 

      

 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem ve W/(m
2
·K)                                                          

Uem = HT / A 

0,27       

Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V = 

m
2
/m

3
 

0,446  

CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50 

Uem 0,18 0,36 (0,45) 0,60 0,90 1,20 1,50 

Platnost štítku do       

Datum vystavení štítku       

Štítek vypracoval Miroslav Szotkowski 

     Zdrojem obrázků je program ztráty 2009 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
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 Výpočet energetického štítku obálky budovy byl proveden zjednodušenou obálkovou 

metodou. U této metody uvažuji  80 % z celkového obestavěného prostoru. Plocha podlahy je 

uvažována jako vnější obrys objektu (výpočet na bezpečnou stranu).  

  
  Výpočet byl proveden v programu ztráty 2009, níže je vyhodnocení. 

 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název úlohy:   Tepelně technické posouzení objektu 

 

 Rekapitulace vstupních dat: 

 Objem vytápěných zón budovy V =  4199.8 m
3 

 Plocha ohraničujících konstrukcí A =  1874.2 m
3 

 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:  20.0   C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15.0   C 

  

 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 

 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 

 

 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 9) 

  

 Požadavek:  

  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0.64 W/m2K 

  Výsledky výpočtu: 

  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0.27 W/m2K 

  U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

 Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) 

  

 Klasifikační třída:   B 

 Slovní popis:    úsporná 

 Klasifikační ukazatel CI:  0.4 
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4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ REKONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY 

 4.1 Popis objektu 

 Rekonstrukce ploché střechy se týká stavby domova pro seniory v ulici Břeclavská, 

Ostrava-Poruba. Objekt má 2 nadzemní a jedno podzemní podlaží. 

 Pracovní činnost sestává ze dvou částí. První část je demolice stávajícího souvrství 

ploché střechy, druhá část je montáž nového souvrství ploché střechy. 

 Stávající stav nevyhovuje z tepelně technického hlediska, je nutná výměna střešního 

pláště. Ve střešním plášti zároveň dochází ke kondenzaci vodních pár. [2] 

 4.2 Předání staveniště 

 Objednatel předává a zhotovitel přebírá staveniště na parcelním čísle 3980, katastrální 

území Ostrava-Poruba pro rekonstrukci ploché střechy Domova pro seniory, Ostrava – 

Poruba, Pustkovec. 

 Objednatel zajistí místa pro odběr vody a elektrické energie, které budou zapotřebí při 

rekonstrukci ploché střechy. Zajistí vybudování zařízení pro svislou dopravu na staveništi 

(stavební výtah) a shoz stavebního materiálu. Objednatel zajistí označení pracoviště / 

staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaných osob. Provede označení míst, kde 

budou přistaveny mobilní buňky a chemické WC. 

 Pro hygienické potřeby svých pracovníků zajistí zhotovitel mobilní WC buňku na 

vlastní náklady, zajistí provizorní mobilní buňku pro nepřízeň počasí. 

 Zhotovitel zajistí na převzatém pracovišti pořádek a čistotu. Odpady a nečistoty 

vzniklé jeho činnostmi bude průběžně odstraňovat v souladu s právními předpisy. 

 Zařízení staveniště musí splňovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 O předání a převzetí staveniště se provede zápis do stavebního deníku a je vyhotoven 

protokol o předání a převzetí staveniště.  
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 4.3 Přípravné práce 

  4.3.1 Požadavky na staveniště 

 Před demolicí stávajícího souvrství střešního pláště musí být zřízeno zařízení 

staveniště, svislá doprava (stavební výtah) a shoz stavebního odpadu ze střechy. Plochy 

zařízení staveniště, stavební výtah a shoz stavebního odpadu zřizuje objednatel na své 

náklady. 

  4.3.2 Zajištění BOZP 

 Z hlediska BOZP musí být dodržen zákon 262/2006 Sb., zákoník práce a zákon 

309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

 Pracovníci musí dbát na pořádek na staveništi, zamezit přístupu nepovolaným osobám 

na staveniště a dodržovat vyhlášku č. 601/2006 Sb. Včetně bezpečnostních opatření při práci 

ve výškách a manipulaci s materiálem. Na střeše bude zřízeno ochranné zábradlí, horní madlo 

je ve výšce 1100 mm, dolní madlo ve výšce 300 mm. Svislé sloupky jsou kotveny do 

atikového zdiva. Je zakázáno skladovat materiál v blízkosti atiky. 

 V blízkosti natavování pásů musí být hasicí přístroj, který je funkční a má platnou 

revizní kontrolu. 

 Před napojením hadice na PB láhev musíme hadici zkontrolovat, nesmí být nijak 

poškozená. Provedeme kontrolu hořáku a PB láhve. 

 Na pracovišti musí být přítomny stojany na hořáky, tím se zamezí, aby plamen, nebo 

rozehřátý hořák nepřišel do styku s asfaltovým pásem, nebo jiným hořlavým stavebním 

materiálem. Stojan musí směřovat vždy směrem od hořlavých konstrukcí a směrem od 

pracovníků. 

 Hadice nesmí být v místě, kde se natavuje asfaltový pás. Musíme zamezit kontaktu 

hadice s plamenem. Hadice nesmí být nijak zlámané a zdeformované. 
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 Pracovníci musí požívat OOPP a jejich oděv nesmí být volný a plandavý. Při práci s 

asfaltovými pásy je třeba dodržovat základní hygienická pravidla, tj. nepít, nejíst a nekouřit 

při vlastním natavování pásů, dochází k uvolňování těkavých látek. Při znečištění pokožky 

asfaltem se poškozené místo očistí pastou na ruce, nebo mýdlem, nesmíme použít ředidlo. Na 

pracovištích musí být odpovídající počet hasících přístrojů. 

 Při natavování asfaltových pásů může dojít k popálení rozehřátým pásem. V takovém 

případě je nutné ochladit vrstvu asfaltu na povrchu těla vodou. Ochlazený asfalt se z povrchu 

těla nesmí odstraňovat, aby se neporušily případně vzniklé puchýře. Asfalt lze v rozsahu první 

pomoci odstranit pouze v případech, kdy jsou zalepené oči a uši. Na odstranění asfaltu 

v tomto případě je třeba použít vazelínu nebo vazelínový tuk. Při těžších popáleninách se v 

žádném případě nesmí použít organická rozpouštědla (benzín, petrolej, trichlorethylen apod.) 

ani lékařská. Je třeba zabezpečit konečné ošetření v zdravotnickém zařízení, resp. na 

pohotovosti. Při popáleninách velmi malého rozsahu lze popálené místo očistit lékárenským 

benzinem, natřít mastí na popáleniny a obvázat sterilním obvazem. 

 Při dopravě PB lahví na střechu nesmí dojít k jejich uvolnění a pádu. Nesmí se 

poškodit ventil. 

 Prověří se přístupové cesty, určené zdvihací mechanismy a zdroje elektrické energie. 

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 

takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. Osoby musí 

být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a 

volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a 

výkonu rozváděné energie, odborné způsobilosti osob, které mají přístup k součástem 

zařízení. Elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 

podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 

elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 

zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 

osoby pracující na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení 

vypnutá. 

 Osobní ochranné pracovní pomůcky: 

  - rukavice 

  - boty s pevnou podrážkou  
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  - pracovní oděv, oděv nesmí být příliš volný. Tím se zamezí vzplanutí oděvu 

  na těle 

  - ochranné brýle 

 Nařízení vlády č. 591/2009 sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 

staveništích.[14] 

 Každý pracovník, který se nachází na staveništi, musí dbát o vlastní bezpečnost a o 

bezpečnost ostatních pracovníků. Nesmí je nijak ohrožovat svým chováním a okamžitě 

oznámit vedoucímu pracovníkovi možnost vzniku rizika při práci na staveništi.[14] 

 4.4 Dodání materiálu a skladování 

 Zhotovitel převezme materiály nutné pro realizaci ploché střechy a o provedeném 

převzetí provede zápis do stavebního deníku. 

 Zhotovitel kontroluje: množství dodaného zboží, jeho možné poškození při přepravě, 

dodací listy. 

Obsah dodacího listu:  - certifikát výrobku, 

    - prohlášení o shodě, 

     - číslo a datum vystavení, 

        - název a adresa výrobce/dovozce nebo distributora, 

          - název a sídlo odběratele, 

     - místo určení dodávky, 

    - předmět dodávky a jakostní třída, 

    - hmotnost dodávky, počet rolí, palet, 

 

Dodávané materiály:  - penetrační nátěr (DEKPRIMER) [4] 

    - parotěsná vrstva (GLASTEK 40 AL MINERAL) [5] 

    - polyuretanové lepidlo PUK (INSTA-STICK) [10] 

    - polyuretanová pěna (MAKROFLEX) [16] 

    - polyuretanová pěna (DEN BRAVEN) [17] 

    - tepelná izolace EPS 100 S Stabil, EPS 200 S Stabil [6] [7] 

    - hydroizolační pásy (GLASTEK 30 STICKER PLUS,  

    GLASTEK 40 SPECIAL DEKOR), speciální rohové tvarovky, 

    posyp [8] [9] 
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    - větrací komínek (TOPWET TWJ110 BIT) [13] 

    - střešní vpusť (TOPWET TW 110 BIT S) [12] 

    - hromosvod (drát průměru 6 mm, jímací tyče, betonové  

    podložky, spojovací prvky) [15]   

    - klempířské prvky (hřebíky, přídržný plech, oplechování atiky) 

    - vruty (6x100; 6x120; 4x45) [11] 

        

Skladování materiálu: 

 Materiál pro provedení hydroizolace a parotěsné vrstvy se skladuje na dřevěných 

podlážkách, podlážky jsou tloušťky 25 mm. Tepelná izolace se skladuje na zemině, na trávu 

se umístí geotextílie FILTEK 150 g. Na geotextílii je uložen samotný polystyrén. Drobný 

materiál (klempířské prvky, vruty, vpusť, větrací komínky se skladují v uzamykatelném 

skladu. 

 4.5 Doprava na staveništi 

 Vodorovná doprava: 

  Doprava na staveniště vede po stávající příjezdové komunikaci k objektu z ulice 

Břeclavská. Dopravní prostředkem je nákladní automobil T815 s hydraulickým ramenem, 

pomocí kterého složí palety s asfaltovými pásy na místo tomu určené, asfaltové pásy jsou 

jištěny při dopravě na staveniště stahovací páskou. Asfaltové pásy se skladují na stojato na 

skládce.  Tepelná izolace je na stavbu dodávaná v balících, balíky jsou obaleny fólií, jsou 

uloženy na geotextílii. Materiál v nádobách a kotvící materiál je uložen v uzamykatelném 

skladu. 

 Na střeše dopravujeme materiál kolečkem, nebo nosíme ručně. Kontejnery pro 

stavební odpad jsou ze staveniště průběžně odváženy nákladním automobilem T815.  

 Svislá doprava:  

  Je prováděna stavebním výtahem. Jednotlivé role a PB láhve uložíme na stavební 

výtah a dopravíme na střechu. Při dopravě nesmí dojít k pádu pásů, nebo PB láhve ze 

stavebního výtahu. Stavební odpad je ze střechy dopravován shozem a ukládá se do 
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kontejnerů. Stavební odpad se dopraví shozem suti na zem a dále se roztřídí do připravených 

kontejnerů. Kontejnery se odvezou na skládku s nebezpečným odpadem. Odvoz se provádí 

nákladním automobilem T815 

 4.6 Demontáž stávajícího souvrství střešního pláště 

 Na základě průzkumu bylo zjištěno, že stávající skladba ploché střechy je 

nevyhovující zejména z tepelného hlediska a ve střešním plášti dochází ke kondenzaci 

vodních pár, tím je narušena funkce tepelné izolace. 

 Rozebereme vedení hromosvodu na střeše, odstraníme jímací zařízení. Z atiky 

odstraníme pozinkované držáky, které drží drát hromosvodu. Vedení se ustřihne (pákové 

kleště) nebo uřeže (ruční pila na železo) u uzemnění. Vedení svezeme na zem stavebním 

výtahem. 

  Ze střechy nejprve odstraníme oplechování atiky, pozinkovaný plech odstraníme 

páčidly a sekerami, nesmí dojít k poškození zdiva atiky a poškození fasády. Oplechování 

atiky odstraňujeme od nejvzdálenějšího rohu ke stavebnímu výtahu. Oplechování dopravíme 

stavebním výtahem na zem a uložíme do kontejneru určený pro odpad. 

 Odstraníme dřevěnou lištu z atikového zdiva, šrouby se vyšroubují aku-vrtačkou 

s vhodným nástavcem. Lať se z atiky odstraní. Následuje odstranění asfaltových pásů, nejprve 

odstraníme vrchní asfaltové pásy z atiky. Po odstranění pásů z atiky odstraníme asfaltové pásy 

v celé ploše střechy. Pásy odstraňujeme pomocí páčidel, seker, lopat. A dopravujeme ke 

stavebnímu shozu a stavebnímu výtahu. Po odstranění pásů z atiky odstraníme asfaltové pásy 

v celé ploše střechy. Pásy se odstraňují pomocí páčidel, seker, lopat. 

 Odstraníme roznášecí betonovou vrstvu. Betonovou vrstvu rozbijeme bouracím 

kladivem a přemístíme jí k místu stavebního shozu. S rozbíjením betonové vrstvy musíme 

začít v místě nejblíže shozu a postupujeme ke vzdálenějším místům na střeše. Suť 

dopravujeme ke shozu na kolečku. Suť dopravíme na zem. 

 Odstraníme původní tepelnou izolaci, jednotlivé rohože uvolníme z podkladu a 

dopravíme je ke stavebnímu shozu. Rohože, které mají větší rozměr, než průměr stavebního 

shozu se na zem dopraví stavebním výtahem. 
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 Odstraníme asfaltové pásy v celé ploše střechy (asfaltové pásy tvořily parotěsnou 

vrstvu). Pásy se odstraňují pomocí páčidel, seker, lopat.U demontáže nesmí dojít k zasypání 

střešní vpusti, na vpusť uložíme betonovou dlaždici (500x500x50), tím zabráníme jejímu 

zasypání stavebním odpadem.Větrací komínky nesmíme ulomit, musí zůstat v celé původní 

délce. 

 Ze střechy odstraníme struskový násyp, odstraňuje ho od místa shozu suti, směrem ke 

vzdálenějším místům na střeše. Násyp nakládáme lopatou na kolečko a násyp dopravujeme 

směrem ke schozu, v místě kde je třeba dbát zvýšené opatrnosti (větrací komínek, výlez na 

střechu, střešní vpust), škváru nakládáme zednickou lžící. Povrch důkladně zameteme 

košťaty, zametáme od nejvzdálenějšího místa na střeše, směrem ke shozu. 

 4.7 Kontrola podkladu 

 Po demolici stávajícího souvrství střešního pláště provedeme kontrolu povrchu nosné 

konstrukce a zároveň podkladu pod budoucí střešní plášť. Silikátový povrch nesmí být drolivý 

a nesmí obsahovat trhliny. Atikové zdivo nesmí být drolivé a rozpadat se. Kontrola rovinnosti 

podkladu provádíme  2-metrovou hliníkovou latí a metrem, kontrola výstupků a trhlin 

provádíme vizuálně. Povrch musí být bez trhlin, výstupků a prohlubní. Výstupky se zabrousí, 

do prohlubní a spár nalijeme cementovou maltu. Povrch zameteme a zbavíme nečistot a 

mastných skvrn. Nesoudržné části je třeba odstranit a povrch vyspravit, povrch vyspravíme 

zatmelením stěrkou a cementovým tmelem. Správný poměr mezi portlandským cementem 

a kamenivem frakce 0 – 4 mm je 1:3 (hmotnostně). O kontrole provedeme zápis do 

stavebního deníku. [2][18] 

 4.8 Přípustné odchylky  

 Maximální odchylka rovinnosti podkladu je +-5 mm na 2 m. Měření provedeme 2-

metrovou latí a měřidlem (svinovací metr, tesařský metr). Pro atikové zdivo platí stejné 

pravidlo jako pro rovinnost podkladu v ploše (+-5 mm na 2 m). [18] 

 4.9 Ovlivnění povětrnostními vlivy  

  

 Z hlediska špatných povětrnostních vlivů může dojít k zastavení činnosti a to, že vítr 

je silnější než 10,7 m/s z důvodu snížené viditelnosti (mlha s dohledností 30 m), v případě 
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silného deště, nebo bouřky a při teplotě nižší než +5 °C. Místo, kde se provádí demontáž 

souvrství ploché střechy, nesmí být namrznuté. Musí být bez sněhu a vody. 

 Výslednou činnost může ovlivnit špatný technologický postup provádění konstrukce, 

nebo nevhodné klimatické podmínky. [18] 

 4.10. Realizace nového střešního pláště 

  4.10.1 Úprava atiky  

 Do zdiva na atice vložíme plastové hmoždinky s trojitým rozepřením, vzdálenost od 

vnitřního okraje atiky je 40 mm, hmoždinky jsou ve vzdálenosti 500 mm od sebe (obr. 1). 

K hmoždinkám se přiloží dřevěná lať, do latě vyvrtáme otvory o průměru vrutu, vzdálenost 

mezi vyvrtanými otvory odpovídá vzdálenost mezi jednotlivými hmoždinkami. Lať uložíme 

na místo a přišroubuje ji vruty 6x100 do hmoždinek. 

 Vyvrtáme otvory na vnější straně zdiva atiky, 50 mm od okraje atiky. K hmoždinkám 

přiložíme dřevěnou lať. Lať lícuje se zdivem, do latě vyvrtáme otvory o průměru vrutu, 

vzdálenost mezi vyvrtanými otvory odpovídá vzdálenost mezi jednotlivými hmoždinkami. 

Lať uložíme a přišroubuje ji vruty 6x120 do hmoždinek. 

 Mezi latě nastříkáme nizkoexpanzivní polyuretanová pěna. Místo kde bude výše než 

spodní hrana OSB desky musíme po zatuhnutí pěny ořezat nožem.  

 Na přišroubované latě položíme OSB desku, šířka desky je 450 mm, odpovídá 

tloušťce zdiva. OSB deska přišroubujeme vruty 4x45 k dřevěné lati. K lati ji šroubujeme co 

200 mm a jednotlivé vruty musí být mezi sebou vystřídány (obr. 2).  

 

 

Obr. 1 Vzdálenosti hmoždinek od krajů zdiva a rozteč hmoždinek mezi sebou 

 



 

63 

 

 

Obr. 2 Vzdálenosti mezi vruty na OSB desce 

 

  4.10.2 Penetrace podkladu 

 Podklad určený k nanesení penetrace musí být čistý, suchý, soudržný a bez ostrých 

výčnělků. Nesoudržné části a výčnělky je třeba odstranit a povrch vyspravit, povrch se 

vyspraví zatmelením. Oleje, tuky a jiné nečistoty je třeba z podkladu odstranit. 

 Zameteme povrchu smetákem, zametáme od nejvzdálenějšího místa na střeše směrem 

ke shozu ze střechy. Mastná místa odmastíme odmašťovacím přípravkem a hadrem. Výstupky 

zabrousíme, maximální nerovnost podkladu je +-5 mm na 2 metry délky, měří se latí, po 

zabroušení výstupku povrch znova zameteme. Nesoudržné části je třeba odstranit a povrch 

vyspravit, povrch vyspravíme zatmelením stěrkou a cementovým tmelem. Správný poměr 

mezi portlandským cementem a kamenivem frakce 0 – 4 mm je 1:3 (hmotnostně). 

 Před nanášením nádobu s penetrací dostatečně promícháme dřevěnou latí. Osadí nové 

plastové větrací komínky, původní plastové komínky se uřežou 200 nad stropní konstrukci a 

nový komínek nasuneme na výčnělek. Penetraci nanášíme vtíráním válečkem, v místě s horší 

dostupností (kout mezi atikou a stropní konstrukci, přechod z plochy na větrací komínek) 

natřeme štětcem. Nátěr naneseme i na větrací komínky. Výška nátěru je 500 mm, měřeno od 

betonové konstrukce. Postupujeme od nejvzdálenějšího místa směrem ke stavebnímu výtahu. 

 Jako první nanášíme penetrační nátěr na OSB desku a na vnější lať, která je pod OSB 

deskou a lícuje s obvodovým zdivem. Poté provedeme penetraci svislé částí atiky. Následuje 

penetrační nátěr v ploše střechy. Penetrace musí být nanesena celoplošně, nesmí mít hluchá 
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místa. Nesmí být vidět stropní konstrukce nebo zdivo atiky. Pokud je vidět stropní konstrukce 

nebo zdivo atiky, místo se znova přetře štětcem, tím vznikne celistvá vrstva. 

 Na místo, kde byla provedena penetrace, nesmíme šlápnout a ani ho nijak poškodit. 

Doba schnutí penetračního nátěru je menší než 2 hodiny, po dobu 2 hodin nesmíme na natřené 

místo šlápnout a ani ho nijak poškodit. Doba schnutí závisí na povětrnostních podmínkách. 

Pokud je slunečno, doba schnutí je menší, než zmiňované 2 hodiny. V opačném případě je 

s realizací dalších vrstev počkat až do následujícího dne. [3] [4] 

  4.10.3  Provedení parotěsné vrstvy  

 Položení provádíme bodovým natavením asfaltového pásu. Pásy natavujeme od 

nejnižšího místa na střeše (střešní vpusť) k nejvyššímu místu (atika) rovnoběžně s kratším 

rozměrem střechy. Pásy klademe tak, aby spoje ležely ve směru toku vody. Nesmí dojít ke 

kladení proti spádu. Asfaltový pás se natavuje nejprve na vodorovnou plochu. 

 Před natavením roli rozvineme, částečně ji usadíme na místo natavení. Pak ji 

navineme na plastovou trubku. Na plastovou trubku namontujeme háky. Natavení provádíme 

plynovým hořákem, teplota nesmí být větší jak 190  C. Hořák je napojen na PB láhev a má 

regulaci plamene. Nahřátí musí být prudké a co nejkratší. Pracovník táhne pás směrem k sobě. 

Couvá s ním a nevidí za sebe. Pracovník nesmí mít za sebou překážky (stavební materiál, 

nářadí), jinak může dojít k zakopnutí a ohrožení zdraví pracovníka. Roli musíme rozvíjet 

rovnoměrně, jinak nedojde k dostatečnému překrytí pásů. 

 Boční přesah asfaltového pásu je minimálně 80 mm, šířka čelního přesahu je 

minimálně 100 mm. Po natavení pásů na vodorovnou konstrukci provádíme natavení na atiku. 

Asfaltové pásy nařežeme izolatérským nožem na díly dlouhé 600 mm. 

 Natavíme je na atiku od vodorovné konstrukce směrem vzhůru, přesah pásu musí být 

na vodorovné konstrukci minimálně 100 mm, provedeme jeho nahřátí a pás přitlačíme na 

zdivo atiky. Natavení pásu na atiku provádíme celoplošně. Pás musí být vytažený na atiku 

minimálně 500 mm. Boční přesah je minimálně 80 mm (obr. 3).  
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 Obr. 3 Ukončení parozábrany u atiky 

 

 Napojení vpusti s manžetou z asfaltového pásu na okolní parozábranu střechy 

z asfaltového pásu provádíme plnoplošným natavením parozábrany na manžetu. Vzájemný 

přesah je min. 120 mm, asfaltový pás parozábrany musí být umístěn nad manžetou tak, aby 

byl výsledný spoj směrem po vodě. Při provádění plnoplošného natavení je vpusť opatřena 

ochranným poklopem. Došlo by k poškození vpusti plamenem. [3] [4] 

 Po natavení parozábrany na manžetu, má parozábrana funkci pojistné hydroizolace. 

Parozábrana se vytáhne na větrací komínky do výšky 300mm, na větrací komínky se nataví  

 Asfaltové pásy musí být mezi sebou vystřídány, 4 spoje nesmí být vedle sebe (obr.4;5) 

 

Obr. 4 Správné překrytí     
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Obr. 5 Špatné překrytí  

 

 

 

 Parozábrana je vyvedena minimálně 80 mm nad tepelnou izolaci. Provedeme kontrolu 

provedení parotěsné vrstvy, o kontrole provedeme zápis do stavebního deníku. 

  4.10.4 Nalepení tepelné izolace  

 Spádovou vrstvu tepelné izolace STYROTRADE EPS 100 S STABIL lepíme za 

pomocí polyuretanového lepidla PUK ( INSTA STICK). [71][10] 

 Lepidlo nanášíme přímo na asfaltový pás opatřený posypem. Před nanesením lepidla 

je nutné povrch zamést a odstranit tak uvolněné kamínky, které tvoří posyp asfaltového pásu, 

nesmí být zvlněný, mastný a mokrý. Uvolněné kamínky se ze střechy odstraní stavebním 

shozem. Mokrý povrch osušíme, mastný odmastíme odmašťovacím přípravkem. 

 Lepit začínáme vždy od atiky a postupujeme směrem k protější atice, postupujeme 

rovnoběžně s kratším rozměrem střechy. 

 Nádoby polyuretanového lepidla umístíme do úchytů nanášecího přístroje a lepidlo 

nanášíme na asfaltový pás v pruzích. Z plechovky odstraníme hliníkový zátku, našroubujeme 

hadici pro výtok lepidla. Množství vytékajícího lepidla zajistíme správným seříznutím hadice. 

Na dně propíchneme otvor pro vzduch. 

 Lepidlo nanášíme v pěti pruzích na 1 m šířky, šířka pruhu je minimálně 8 mm. Šířku 

pruhu zajistíme správným seříznutím hadice. Jestli je šířka vytékajícího lepidla menší než 8 



 

67 

 

mm, hadice uřízneme blíže k plechovce. Množství lepidla závisí na umístění polystyrénu na 

střeše (obr. 6) z hlediska sání větru. [10] 

 

Obr. 6 Množství lepidla pro přilepení tepelné izolace 

 

 

 Na nanesené lepidlo ukládáme spádové klíny (tvoří i tepelnou izolaci), polystyrén do 

lepidla zatlačíme.  Maximální doba mezi nanesením lepidla a uložením spádového klínu je 5 

minut, po této době lepidlo zatuhne a už do něho polystyrén nepřilepíme. V takovém případě 

musíme lepidlo z povrchu asfaltového pásu odstranit. Oprava polohy spádových klínů je 

možná do 20 minut od přitlačení polystyrénu do polyuretanového lepidla. 

 V okruhu 0,5 metru od střešní vpusti se sníží výška tepelné izolace o 20 mm. Kolem 

střešní vpusti (obdélník 1x1 m) dáme místo EPS 100 S Stabil polystyrén EPS 200 S Stabil. 

Lepidlo vytvrzuje 2-24 hodin, to závisí na povětrnostních podmínkách [10] 
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  4.10.5 Provedení hydroizolačního souvrství  

 Nalepení provádíme celoplošně. Před aplikací samolepících pásů musíme z povrchu 

polystyrénu odstranit všechny nečistoty, povrch zameteme smetákem. V místě, kde je velká 

mezera mezi spádovými dílci naneseme nizkoexpanzivní polyuretanovou pěnu. 

 Asfaltové pásy GLASTEK 30 STICKER PLUS jsou samolepící. Asfaltový pás má na 

spodní straně fólii, tu před nelepením pásu musíme strhnout a pás nalepíme na polystyrén 

přitlačením. První vrstvu pásů nalepujeme pouze na polystyrén, ne na atiku. 

 Pásy klademe od nejnižšího místa na střeše (střešní vpusť), směrem k atice rovnoběžně 

s kratší stranou střechy, spoje pásu musí být po vodě, boční přesah je minimálně 80 mm a 

čelní přesah minimálně 100 mm. 

 Po provedení hydroizolace na vodorovné části střechy provedeme nalepení 

náběhových klínu do koutů mezi atikou a nalepeným asfaltovým pásem. Náběhové klíny 

lepíme polyuretanovým lepidlem. Lepidlo naneseme na asfaltový pás a na atiku, náběhový 

klín do lepidla zatlačíme.  

 Ze spodního asfaltového pásu (samolepící) nařežeme pásy dlouhé minimálně 600 mm. 

Nařezané samolepící asfaltové pásy délky 600 mm nalepíme nejprve na vodorovnou plochu 

střechy, vzdálenost kraje pásu od náběhového klínu je minimálně 100 mm. Pás postupně 

lepíme na atiku, až k hornímu okraji atiky (pás ukončíme na dřevěné lati). 

 Ze spodního asfaltového pásu (samolepící) se nařežeme pásy dlouhé 700 mm. Pásy 

nalepíme na vnější okraj atiky (lícují s latí na vnější straně atiky). V místě, kde je přilepený 

asfaltový pás na atiku a tyto pásy překryjeme, překrytí je minimálně o 100 mm. 

Následuje provedení vrchního hydroizolačního pásu s posypem. Natavení provádíme 

celoplošně. 

 Před aplikací asfaltových pásů z povrchu odstraníme veškeré nečistoty, povrch 

zameteme smetákem. Provedeme kontrolu provedení první vrstvy asfaltových pásu a kontrola 

pásu na atice. O kontrole provedeme zápis do stavebního deníku. 

U natavení musí shořet fólie na spodní straně asfaltového pásů. Natavení musí být prudké a co 

nejkratší. Pásy se natavujeme od nejnižšího místa na střeše (střešní vpusť) k nejvyššímu místu 

(atika) rovnoběžně s kratším rozměrem střechy. Pásy klademe tak, aby spoje ležely ve směru 

toku vody. Nesmí dojít ke kladení proti spádu. 
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 Před natavením roli rozvineme, částečně ji usadíme na místo natavení. Pak ji 

navineme na plastovou trubku. Na plastovou trubku namontujeme háky. Natavení provádíme 

plynovým hořákem, teplota nesmí být větší jak 190  C. Hořák je napojen na PB láhev a má 

regulaci plamene. Nahřátí musí být prudké a co nejkratší. Pracovník táhne pás směrem k sobě. 

Couvá s ním a nevidí za sebe. Pracovník nesmí mít za sebou překážky (stavební materiál, 

nářadí), jinak může dojít k zakopnutí a ohrožení zdraví pracovníka. Roli musíme rozvíjet 

rovnoměrně, jinak nedojde k dostatečnému překrytí pásů. Pás změkne a sám se přichytí k 

podkladu. Na pás nesmíme nijak šlapat. Nebo na něj ihned po nahřátí umísťovat těžké 

předměty. Boční přesah asfaltového pásu je minimálně 80 mm, šířka čelního přesahu je 

minimálně 100 mm. 

 Do koutů střechy umístíme speciální tvarovky. Provedeme nahřátí asfaltového pásu na 

atice a na vodorovné ploše střechy v místě rohu. Asfaltový pás změkne a zatlačíme posyp 

špachtlí do pásů. Po zchladnutí koutů provedeme znova nahřátí koutů speciální koutovou 

tvarovkou a tvarovku celoplošně natavíme na místo (kout).  

 Z vrchního hydroizolačního pásu s posypem nařežeme pásy dlouhé 1100 mm, pás 

natavíme na atiku (pás lícuje na vnější straně atiky s OSB deskou) a částečně ho natavíme na 

vodorovnou hydroizolaci. Přesah na vodorovné hydroizolace je minimálně 200 mm (obr. 7). 

Pás natavujeme směrem vzhůru. [2][3] 
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Obr. 7 Provedení hydroizolace na atice 

 

 

 Asfaltové pásy musí být mezi sebou vystřídány, 4 spoje nesmí být vedle sebe (obr.8;9) 

 

Obr. 8 Správné překrytí     
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Obr. 9 Špatné překrytí  

 

 

 Dobře svařené pásy poznáme tak, že ze spoje vyteče pravidelný pruh asfaltu. [3] 

 

  4.10.6 Provedení u prostupů  

  

 Lepení u prostupů provedeme speciální tvarovkou z asfaltových pásů (obr. 10). 

Větrací komínek musí být natřen penetračním nátěrem, minimální výška nátěru je 250 mm, 

výška je měřena od vrchní strany tepelné izolace. Spodní pás hydroizolace (samolepící) 

ukončíme asi 10 cm za prostupem. Pás nařízneme v ose prostupu a vyřízneme do něho tvar, 

který odpovídá tvaru prostupu. Po nalepení pásů s přesahem za větrací komínek nalepíme pás, 

který byl přerušen z důvodu provedení kolem prostupu. Přerušený nás přilepíme na vyříznutý 

pás. 

 Vrchní asfaltový pás s posypem natavujeme. Postupujeme z druhé strany, než u 

spodního asfaltového pásu, tím zajistíme překrytí pásů o 100 mm. 

 Z vrchního pásu zhotovíme speciální tvarovku (obr. 10). Délka asfaltového pásů je 

minimálně 450 mm (musí být zajištěn přesah minimálně 100 mm), výška je minimálně 400 

mm. Asfaltový pás natavíme na svislou část prostupu a na vodorovnou část střechy. Po 

natavení provedeme stáhnutí objímkou. Mezi objímku a větrací komínek vložíme trvalé 

pružný tmel. Do vrcholu naříznuté tvarovky dáme rozehřátý asfalt pomocí špachtle (styk mezi 

vodorovnou konstrukcí a svislou částí prostupu). 

 Z vrchního pásu hydroizolace vyřízneme mezikruží, průměr minimálně 600 mm, 

průměr vnitřního otvoru je 100mm a nasune ho na prostup. Provedeme celoplošné natavení 

mezikruží na spodní část tvarovky a asfaltový pás.[2][3] 
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  4.10.7 Provedení u střešní vpusti  

 V okruhu 0,5 metru od střešní vpusti snížíme výšku tepelné izolace o 20 mm. Na 

snížený polystyrén se nalepí samolepící asfaltový pás. 

 Na střešní vpusť je opatřena asfaltovým páse. Pás nahřejeme a přitavíme ho na 

samolepící asfaltový pás. Vrstvu samolepicího asfaltového pásů, která je provedena v celé 

ploše střechy nalepíme do vzdálenosti 100 mm od sníženého místa kolem střešní vpusti. 

 Nástavce vpusti seřízneme do výšky tepelné izolace, po odříznutí řezanou hranu 

zabrousíme jemným pilníkem. Musíme dodržet minimální délku vsunutí nástavce do vpusti 

(to je 40 mm). A zároveň horní příruba vpusti byla osazena o cca 20 mm níže, délka nástavce 

je minimálně 200 mm. Nástavec nasuneme do střešní vpusti. Na nástavec umístíme pryžové 

těsnění, těsnění natřeme vazelínou a nástavec nasuneme do vpusti. 

 Do okruhu kolem střešní vpusti nalepíme další vrstvu asfaltového pásů. Překrytí pásů 

přes integrovaný bitumenový límec na střešní vpusti je minimálně 75 mm. Na tento 

samolepící pás natavíme asfaltový pás s posypem, ten tvoří vrchní vrstvu kolem střešní vpusti. 

Po osazení vpusti na ní vložíme ochranný košík, proti zanášení nečistotami.[3] 

  4.10.8 Osazení střešního výlezu 

 Na stropní konstrukci umístíme 2 řady cihel POROTEHRM 11,5 P+D. Parozábranu 

vytáhneme až na horní okraj cihelných tvarovek. Přesah na vodorovnou konstrukci je 

minimálně 100 mm. Následuje nalepení tepelné izolace na svislou část. Provedeme ji 

přilepením polyuretanovým lepidlem. Na tepelnou izolaci nalepíme samolepící pás. Následně 

Obr. 10 Tvarovka pro vytažení hydroizolace na větrací komínek [3] 
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natavíme pás na svislou část, pás lícuje s cihelnou tvarovou na vnitřní straně. Následuje 

osazení střešního výlezu. 

  4.10.9 Oplechování atiky 

 Podklad musí být hladký a rovný. Kotvení provádíme nepřímo. Na asfaltové pásy na 

atice (asfaltové pásy jsou nataveny na OSB desce) připevníme pozinkovanými hřebíky 

přídržný plech pro oplechování atiky. Plech kotvíme ve 2 řadách, hřebíky jsou mezi sebou 

prostřídány. Maximální vzdálenost hřebíku mezi sebou je 250 mm. Vzdálenost hřebíku od 

kraje plechu je 30 mm, vzdálenost hřebíku od hrany OSB desky je 45 mm (obr. 11). Přídržný 

plech musí přesahovat minimálně o 30 mm od atiky. Plech na vnější straně má rozvinutou 

šířku 340 mm (počítá se i se svislou částí), plech na vnitřní straně na rozvinutou šířku 260 mm 

(počítá se i se svislou částí). 

 Plech sloužící jako vrchní vrstva oplechování nasuneme na přídržný plech, vedle něho 

uložíme v podélném směru další plech. Okapnice obou plechů do sebe zasuneme, jejich 

vzájemný přesah je minimálně 60 mm. Svislé částí oplechování atiky k sobě přiložíme a 

falcovacími kleštěmi provedeme jednoduchou stojatou drážku Tím vytvoříme spojení mezi 

jednotlivými klempířskými prvky (obr.12) 

 

Obr. 11 Kotvení (vzdálenosti hřebíků) přídržného plechu na atice 
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Obr. 12 Spojení plechů na atice 

 Pracovníci nesmí poškodit skladbu ploché střechy, kolem atiky bude umístěn pruh 

geotextílie široký 2 metry, pracovníci se smí pohybovat pouze po něm. 

  4.10.10 Provedení hromosvodů  

 Po celém obvodě střechy rozmístíme betonové distanční podložky. Podložky slouží 

k přichycení drátu hromosvodu. Betonové distanční podložky umístíme 30 cm od atiky, 

distančním umísťujeme na plastové podložky. Vzdálenost mezi jednotlivými podložkami 

nesmí být větší než 1 metr. V každém rohu a v polovině straně atiky umístíme jímací zařízení 

hromosvodu.  

 V místě jímacího zařízení položíme betonovou podložku většího průměru a s větší 

hmotností. Jímací tyč vložíme do betonové podložky. Mezi tyč a okraje otvoru podložky 

umístíme ocelový klín a zarazíme ho kladivem. Zaražením klínu dojde k uchycení jímací tyče 

do betonového základu. Po umístění podložek jímacího vedení natahujeme pozinkovaný drát. 

Betonové podložky jsou opatřeny ocelovými přichycovacími prvky. Do nich vložíme drát a 

tím se přichytí. Napojení na jímací tyč provedeme pomocí pozinkovaných svorek. [15] 
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 4.11 Kontrola provedených prací a parametry kvality 

  Obecně  

 Všechny vrstvy střešního pláště, které budou zakryty dalšími vrstvy, musí být 

zkontrolovány. O kontrolách musí být proveden zápis ve stavebním deníku. 

  Kontrola penetračního nátěru 

 Po provedení penetračního nátěru provedeme kontrolu celistvosti vrstvy v celé ploše a 

kontrola vytažení penetračního nátěru na větrací komínek, výška minimálně 500 mm. Stejnou 

kontrolu se provedeme na atice a ve styku atiky s nosnou konstrukcí. Povrch musí být 

celistvý, nesmí na něm být místo bez penetračního nátěru, kontrola provádíme vizuálně. 

V případě kdy vrstva není celistvá, postižené místo znova přetřeme štětcem.  

  Kontrola parotěsné vrstvy 

 Po provedení parotěsné vrstvy z asfaltových pásů kontrolujeme správné překrytí pásu, 

boční přesah je minimálně 80 mm, čelní přesah 100 mm, měří se metrem. Kontrolu 

provádíme v celé ploše střechy a na atice, na atice kontrolujeme výšku vytažení asfaltového 

pásu, ta je minimálně 500 mm. Výšku měříme od vodorovné konstrukce. Kontroluje se 

překrytí svislého pásu parozábrany na vodorovnou část, minimálně 100 mm. Provedeme 

kontrolu kolem střešní vpusti, asfaltový pás, který je součástí vpusti, musí být celoplošně 

nataven na parotěsné vrstvě. 

  Kontrola atiky 

 Kontrolujeme dřevěné latě na atice, jejich osazení a kotvení do zdiva. Dále se na atice 

kontrolují OSB desky, počet vrutů a jejich vzájemné vystřídání a šířka OSB desky, ta je 450 

mm.  

  Kontrola tepelné izolace 

 Po pokládce tepelné izolace kontrolujeme spáry mezi jednotlivými spádovými dílci, 

mezera nesmí být větší než 5 mm. V poloměru 500 mm kolem střešní vpusti musí být snížená 

tloušťka tepelné izolace o 20 mm.  

  Kontrola HI, samolepící pásy 
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 Kontroluje provedení první hydroizolační vrstvy samolepících asfaltových pásu, 

kontrolujeme vzájemné přesahy, boční přesah je minimálně 80 mm a čelní 100 mm. Dále 

vytažení asfaltových pásu na atiku a překrytí pásu na atice, to je minimálně 100 mm. 

Kontrolujeme místo kolem střešní vpusti. Pás se nesmí nikde odlepovat. 

  Kontrola HI, natavení pásu 

 Vzájemné přesahy, boční přesah je minimálně 80 mm a čelní 100 mm, vytažení na 

atiku a překrytí na atice, překrytí u koutu atiky je minimálně 200 mm. Předmětem kontroly je 

provedení asfaltových pásu kolem střešních prostupů a vytaženi pásu na samotné prostupy, 

minimální vytažení na větrací komínek je 250 mm. Kontroluje objímku na větracím komínku 

a tmel. V koutech je zesílená hydroizolace, kontroluje se správnost natavení. Provedení kolem 

střešního výlezu. 

 Ke kontrole bude přizván technický dozor investora a investor, provede se odtrhová 

zkouška. 

  Kontrola oplechování atiky 

 Kontrolujeme přídržně lišty, které drží atikové plech na atice. Po oplechování atiky 

kontrolujeme oplechování atiky, stojaté drážky mezi jednotlivými plechy na atice, jejich 

správné provedení.  

  Kontrola hromosvodů 

  Rozmístění a vzdálenosti betonových základů, které drží drát od hromosvodu a 

jímací zařízení hromosvodu. Základy jsou umístěny ve vzdálenosti 200 mm od atiky, 

vzdálenost mezi základy je max. 1000 mm. 

 4.12 Průkazní zkoušky 

 Bude provedena odtrhová zkouška. Provedeme ji analogovým přístrojem. Na 

hydroizolační pás nalepíme pás lepenky o průměru 50 mm, lepidlo zaschne a provedeme 

vytržení pásů. Vyhodnotíme hodnoty. Ke zkoušce musí být přizván technický dozor 

investora. O zkoušce provedeme zápis do stavebního deníku. 
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 4.13 Převzetí prací 

 Technický dozor investora bude vyzván telefonicky k převzetí provedených prací. 

Práce provedené na střeše vyhovují požadavkům investora. Byly provedeny podle 

stanovených postupů. O převzetí díla vyhotovíme protokol. 

 4.14 Ochrana konstrukcí  

 Kolem atiky se položí ochranná geotextílie, ta zabrání poškození hydroizolačního 

souvrství. Geotextílie musí být rozmístěna rovnoměrně a pracovníci se smí pohybovat pouze 

po ní. Pás geotextílie je široký 2000 mm. 

 4.15 Návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací  

 Nejprve rozebereme původní souvrství ploché střechy. Po rozebrání souvrství střechy 

se realizuje nová skladba střešního pláště. Z hlediska harmonogramu je maximální doba 

realizace rekonstrukce ploché střechy 30 dnů. 

 Jednotlivé pracovní etapy (vyspravení stávajícího podkladu, penetrace podkladu, 

položení parotěsné vrstvy, nalepení tepelné izolace, nalepení samolepící asfaltových pásu, 

natavení vrchní vrstvy asfaltových pásů, oplechování atiky, provedení nového systému 

hromosvodu) se provádějí vždy až po ukončení některé z předešlých činností.  

 4.16 Opatření a zajištění staveniště, kdy se na něm nepracuje 

 Po skončení směny musíme odkrytou část střechy přikrýt fólií. Fólie natáhneme na 

odkryté místo a zatížíme ji tvárnicemi, tím nedojde k nadnesení fólie při silnějším větru. Fólie 

musí být umístěna ve spádu směrem ke střešní vpusti, zároveň nesmí zasahovat do střešní 

vpusti, mohlo by dojít k jejímu ucpání. Na střeše nesmí zůstat kusy stavebního odpadu po 

rozebrání původního souvrství střechy. Stavební odpad je nutno dopravit shozem na zem. 

 Po skončení každé směny musíme pracoviště zkontrolovat. Na pracovišti nesmí být 

viděn dým nebo plamen. PB láhve, pásy, pracovní nástroje dopravíme ze střechy do skladu. 

Pásy skladujeme nastojato.  
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 4.17 Optimální složení pracovní čety 

  

 Celková plocha staveniště je cca 500 m
2
, vzhledem k této ploše je optimální složení 

pracovní čety následující. 

Složení pracovní čety: 

1. Demolice stávajícího souvrství  

 a) optimální složení pracovní čety: 

  - vedoucí pracovník čety 

  - 5 pomocných dělníků 

 b) minimální složení pracovní čety: 

  - vedoucí pracovník čety 

  - 3 pomocní dělníci 

 c) maximální složení pracovní čety: 

  - vedoucí pracovník čety 

  - 8 pomocných dělníku 

2. Realizace nového střešního pláště 

 a) optimální složení pracovní čety: 

  - vedoucí pracovník čety 

  - 2 izolatéři 

  - 2 pomocní dělníci 

 b) minimální složení pracovní čety: 

  - vedoucí pracovník čety 

  - 2 izolatéři 

  - 1 pomocný dělník 

 c) maximální složení pracovní čety: 

  - vedoucí pracovník čety 

  - 3 izolatéři 

  - 3 pomocní dělníci 

   

 Vedoucí pracovníků čety má potřebné znalosti v oboru (vzdělání ve stavebnictví) a byl 

výrobcem řádně proškolen, má potřebné oprávnění a znalosti k dané činnosti. Vedoucí 

pracovník čety má oprávnění k používání střevního výtahu 
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 4.18 Doba realizace 

  

 Minimální doba realizace je 26 dnů, maximální doba je 30 dnů, dle harmonogramu 

prací.  

 

 4.19 Nasazení strojů, nástrojů, zařízení 

 

Ruční nástroje:- škrabky, smetáky, případně mechanické stroje na odstraňování   

  nerovností podkladu, špachtle, kbelík, zednická lžíce 

  - asfaltérská košťata, válečky 

  - hořáky na PB, PB láhev 

  - nože na živičné izolace, izolatérské špachtle, háky na role 

  - válečky na válečkování spojů 

  - vrtačky, ruční pila na železo  

  - nýtovací kleště, nýty 

  - jemný křemičitý písek pro provádění detailů 

  - nádoba s vodou 

  - mokrý hadr nebo houba na zchlazování a přitlačení přesahů a detailů 

  - svinovací metr, lať (2m, 1m), tužka,  

  - páčidla, sekera, lopata, smeták 

  - ohýbačka, kladivo, vrtačka, nůžky na plech, vrták, klempířské   

  falcovací kleště 

  - shoz na stavební odpad 

 

Strojní zařízení: Na staveniště je umístěn stavební výtah 

  

4.20 Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 

  

 Pro dopravu materiálu a pracovníku na střechu slouží stavební výtah. Na stavbě je 

stavební výtah typu  GEDA-ERA 500Z/ZP. Na staveništi je shoz stavební suti.[18] 
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5. KONTROLNÍ LIST PROVÁDĚNÍ HYDROIZOLACE 

 

KONTROLNÍ LIST PROVÁDĚNÍ HYDROIZOLACE STŘECHY 

 

 

Identifikace objektu:  Bytový dům Ostrava Poruba 

Název stavby:  Domov pro seniory Ostrava-Poruba, ulice Břeclavská 

Investor:  Městský obvod Ostrava-Poruba 

Předmět kontroly: Provedení hydroizolace střešního pláště 

Projekt:  Technologický postup provádění rekonstrukce ploché střechy 

 

Číslo 

úkolu 
Předmět kontroly 

Odpověď 

Poznámka 

Ano Ne 

 1. 
Kontrola správnosti projektové 

dokumentace 
   

2. 

Kontrola všech materiálu, tloušťka 

pásu, jejich poškození při dopravě, 

dodací listy a záruční doby dle 

projektové dokumentace 

   

3. 

Provedení tepelné izolace ze spádových 

dílců, kontrola spár mezi dílci, 

provedení kolem vpusti 

   

4. 
Zametení povrchu tepelné izolace a 

odstranění všech nečistot  
   

5. 
Kontrola přilepení asfaltového pásu na 

tepelnou izolaci 
   

6.  
Kontrola přesahů, boční přesah 

minimálně 80 mm, čelní přesah 100 mm 
   

7. 
Spoje musí být po vodě, v jednom místě 

se nesmí stýkat 4 hrany pásu 
   

8. 
Kontrola uchycení latí a OSB desek na 

atice 
   

9. 

Vyvedení samolepicího asfaltového 

pásu na atiku, pás lícuje s atikou, přesah 

na vodorovné HI je 100 mm  

   

10. 

Přilepení asfaltového pásu na OSB 

desku a přesah s pásem na atice o min. 

100 mm 
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11.  

Kontrolu samolepicího pásu kolem 

střešní vpusti, prostupů střechou, výlezu 

na střechu (překrytí, poškození)  

   

12. 

Kontrola celistvosti samolepících 

asfaltových pásů v ploše střechy a na 

atice, kontrola provedení natavení pásů 

v koutě střechy 

   

13. 

Nalepení vrchní vrstvy asfaltového 

pásů, ze spoje vyteče pravidelný pruh 

asfaltu 

   

14.  
Kontrola přesahů, boční přesah 

minimálně 80 mm, čelní přesah 100 mm 
   

15. 
Spoje musí být po vodě, v jednom místě 

se nesmí stýkat 4 hrany pásu 
   

16. 
Natavení pásu na atiku, přesah u koutu 

atiky 200 mm 
   

17.  
Kontrola provedení u vpusti a u 

prostupů střechou a u výlezu na střechu 
   

18.  

Kontrola upevnění manžety kolem 

větracího komínku a provedení tmelu 

kolem komínku 

   

19. 

Provedení oplechování atiky, uchycení 

k podkladu, kontrola spojů 

klempířských prvků 

   

20. 

Položení betonových základů pro 

vedení drátu hromosvodu a kontrola 

jímacího zařízení hromosvodu 

   

21. 
Odstranění všech předmětů ze střechy, 

příprava pro předání stavby 
   

22.  Předaní stavby    
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6. KRYCÍ LIST ROZPOČTU OBJEKTU 
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7. POLOŽKOVÝ ROZPOČET REKONSTRUKCE STŘECHY 
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8. TECHNICKÁ ZPRÁVA K ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 

 8.1 Popis stavby 

 

 Zařízení staveniště se týká rekonstrukce ploché střechy objektu domova pro seniory. 

Objekt se nachází v Ostravě - Porubě. Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží, 

jeho půdorysné rozměry jsou 31,4 x 15,9 m. Stávající souvrství střešního pláště je 

nevyhovující z tepelně technického hlediska a ve střešním plášti dochází ke kondenzaci 

vodních pár. 

  

Zhotovitel:  

Stavební firma Mirostav spol. s r.o. 

Fintajslova 2340/45 

690 02 Břeclav 

Tel :  736 161 435 

 

 8.2 Staveniště 

 

Rozsah a stav staveniště: 

 Prostor staveniště je majetkem investora. Staveniště se nachází na pozemku č.3980/1 

k.ú. Ostrava-Poruba.  

 Hranice pro zábor bude vytýčena objednatelem a  zaznamenána  při předání a převzetí 

staveniště. Pozemek je majetkem objednatele. 

 Staveniště se začne  budovat s dostatečným předstihem. Vybudování staveniště hradí 

objednatel na své vlastní náklady. V době předání staveniště, musí být zařízení staveniště 

kompletní. 
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Doprava na staveništi: 

 Hlavní vjezd na staveniště vede z ulice Břeclavské. Stavba nezasahuje na okolní 

komunikace,  nezasahuje na okolní pozemky. Doprava na staveništi probíhá po stávající 

příjezdové komunikaci a po parkovací ploše.

 Chůze chodců není omezena vlivem provádění stavebních prací. Kolem vstupu do 

objektu je provedeno oplocení s přenosných rámů a prefabrikátů. Výška oplocení je 2 metry. 

Oplocení je opatřeno cedulemi se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

 

 8.3 Napojení staveniště na zdroje 

 

Spotřeba elektrické energie 

  

 a)  P1- spotřebiče provozní  

 b)  P2- spotřebiče pro osvětlení  

 c)  P3- vnitřní osvětlení  

 

P1- spotřebiče provozní (elektromotory, svářecí agregáty, topidla, atd. ) 

  

P1- spotřebiče provozní - elektromotory, svářecí agregáty, topidla, atd.  

NÁZEV STROJE 

ŠTÍTKOVÝ 

PŘÍKON [kW] POČET 

CELKOVÝ 

PŘÍKON 

[kW] 

stavební výtah 1x5,5 1 5,5 

otopné těleso v buňce 2,0 2 4,0 

vrtačka 0,6 3 1,8 

úhlová bruska 1,25 2 2,5 

úhlová bruska 2,1 1 2,1 

celkem   15,9 

 

 

P2- vnější osvětlení    

   

 Na staveništi není nutné zřizovat vnější osvětlení. Práce probíhají v letních měsících 

od 6:00 do 20:00 
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P3 vnitřní osvětlení     

DRUH PRACÍ 

PŘÍKON 

OSVĚTLENÍ [kW] 

POČET 

SVĚTEL 

V BUŇCE 

CELKOVÝ 

PŘÍKON 

[kW] 

kanceláře 0,036 2 0,072 

šatny 0,036 2 0,072 

celkem   0,144 

      

 

Výpočet příkonu 

 

 [24]  

  

P1 - spotřebiče provozní  

P2 - vnější a vnitřní osvětlení 

P3  - vnitřní osvětlení  

1,1 - koeficient ztráty ve vedení 

0,5 a 0,7 - koeficient současnosti el. motorů 

0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

P1 – 15,9 kW 

P2 – 0,0 kW 

P3 – 0,144 kW 

 

 

P = 13,7 kW 

 

 Elektrická energie bude připojena na odběrné místo v suterénu, na povrch bude 

přivedeno přes anglické dvorky. Kabel bude veden na povrchu. Místo odběru elektrické 

energie je vyznačeno na výkrese zařízení staveniště. 

 

Zásobování staveniště vodou 

Užitková voda 

Pro provoz staveniště potřebujeme: 

2
1

2
321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P 

22 15,9)*(0,70,144)*0,815,9*(0,5*1,1P 
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- užitkovou 

výpočet spotřeby vody: 

 

 Součet spotřeb připadající na práce prováděné v období maximálního výkonu se  

stanoví podle vzorce: 

 

Qn = (Pn × Kn / t × 3600) [ l/sec] =  

= (A x 1,6 + B x 2,7 + C x 2,0) / (t x 3600) [ l/sec] [24] 

 

Kde:   Qn -  vteřinová spotřeba vody, 

            Pn  - spotřeba vody na den, směnu, 

            Kn  - součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu, 

            t     - doba, po kterou je voda odebíraná. 

 A   - provoz 

 B  - sociální a hygienické potřeby 

 C  - technologické účely 

  

 Počítáme vteřinové množství spotřeby vody, na které dimenzujeme potrubí 

(maximální počet pracovníků na stavbě je 9) 

- technologické účely (vyspravení povrchu)   100 l 

  

Celkem       100 l 

 

Potřeba vody na směnu: 

 A  - provoz     - 0 l 

 B  - sociální a hygienické potřeby - 0 l 

 C  - technologické účely  - 100 l 
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Qn =  (0 x 1,6 + 0 x 2,7 + 100 x 2,0) / (12 x 3600) = 0,005 l /s [24] 

 

Spotřeba vody Q v l/s  0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 

Jmenovitá světlost v "  1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 

Jmenovitá světlost v mm  15 20 25 32 40 50 63 80 100 

 

NAVRŽENO POTRUBÍ DN 15 

 Rozvody potrubí jsou na stavbě vedeny na povrchu. Na povrchu jsou vedeny z důvodu 

prací, které se konají v měsíci červnu, proto není potřeba vodovodní potrubí ukládat do 

nezamrzné  hloubky, potrubí je tří vrstva PVC hadice s jednou výztuží, vnitřní průměr 12,5 

mm. Potrubí je napojeno na odběrné místo v suterénu budovy a k odběrnému místu je 

přivedeno přes anglický dvorek v suterénu. 

 

  Celková spotřeba vody: 0,005  l/sec 

 

Požární voda: 

 Hydrant se nachází na hlavní ulici poblíž vjezdu na staveniště, není třeba navrhovat 

požární vodu na staveništi. 

 

 8.4 Řešení objektů zařízení staveniště 

 

 Sociální zařízení staveniště 

  

 Je navrženo na maximální počet pracovníků, kteří se na dané stavbě budou pohybovat 

(9 pracovníků). 

 

Minimální požadavky:  

- šatny: min 1,25 m2 na jednoho pracovníka => 9 x 1,25 =11,3 m
2 

- záchody: potřeba je minimálně  1 sedadlo (do 10 mužů) 

- umývárna: na staveništi není navržena umývárna 
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Pro sociální potřeby jsou navrženy 1 buňka TOI TOI FRESH. 

 

  

Zásobování materiály 

 

Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu: 

 a) skládka otevřená na volném prostranství 

 b) krytý sklad 

 

 Otevřená skládka pro hydroizolační pásy je tvořena dřevěnými podlážkami, prkna jsou 

tloušťky 25 mm a jsou uložena na trávníku. Povrch skládky pro EPS je pokryt geotextílii. V 

otevřených skládkách bude skladována tepelná izolace EPS 100 S Stabil a hydroizolační pásy. 

 Na stavbě se nachází krytý sklad. Krytý sklad je řešen jako buňka na samostatném 

kolovém podvozku. Sklady pro jsou bez tepelné izolace. 

 V krytých skladech bude sladováno nářadí, klempířské prvky, střešní doplňky, drobný 

spojovací materiál. 

Umístění skládek je zakresleno ve výkrese zařízení staveniště. 

 

 Skladování na staveništi a výpočet ploch 

 

 Kusový materiál pravidelných tvarů se může skladovat do výše 1,8 m, kusový materiál 

nepravidelných tvarů do výše 1 m. 

 Materiál, jehož plocha je větší než 4 m2, a materiál, při jehož přemisťování 

připadá na 1 muže váha větší než 50  kg, se smí skladovat do výše max. 1,2 m.  

Pokud se materiál ukládá pomocí mechanismů nebo pokud se při ruční manipulaci nezvedá  

výše než 1,2 m, pak se může skladovat až do výše 2,2 m na dočasných skládkách. 
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Způsob skladování a odběr materiálů: 

  

 Nejprve budou přivezeny asfaltové pásy tvořící parotěsnou vrstvu (4 palety). Současně 

se na stavbu dopraví i poloviční množství potřebné tepelné izolace. Po spotřebování 

asfaltových pásů bude dovezen zbytek pásů.  

 Množství tepelné izolace na skládce odpovídá době provádění 1,5 dne. Po jednou dni 

bude dovezena zbylá tepelná izolace, plocha bude navržena na poloviční množství tepelné 

izolace a na množství hydroizolačních pásů, které tvoří hydroizolační souvrství. 

Počet palet (asfaltový pás GLASTEK 40 AL MINERAL): 

celkem je potřeba 565 m
2
 pásů 

plocha jednoho pásů je 7,5 m
2
 

jsou potřeba 4 palety 

 

Počet palet (asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER PLUS): 

celkem je potřeba cca 622 m
2
 pásů 

plocha jednoho pásů je 10 m
2
 

jsou potřeba 4 palety 3 role 

 

Počet palet (asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR): 

celkem je potřeba cca 615 m
2
 pásů 

plocha jednoho pásů je 7,5 m
2
 

jsou potřeba 4 palety a 2 role 

Tepelná izolace je na stavbu dodávána v balících, celkový potřebný objem tepelné izolace je 

120 m
3
. 
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Tabulka nutných ploch 

OZN. 
 PLOCHA 1 

KS 

(m
2
) 

POČET 

KS NA 

HROMA

DĚ 

q 

(ks/m
2
) 

Q 

(ks) 

n 

(dny) 

tc 

(dny) 

Z 

(ks) 

Fo 

(m
2
) 

F 

(m
2
) 

 

  

   

ASFALTOVÉ 

PÁSY(GLASTEK 

40 AL MINERAL) 

 

PLOCHA 

PALETY JE 

0,96 m
2
 

1 1,04 4 3 3 4 3,84 4,8 

 

TEPELNÁ 

IZOLACE 

(POLOVIČNÍ 

MNOŽSTVÍ) 

  2 1,19 50 3 1,5 100 48 60 

 

ASFALTOVÉ 

PÁSY(GLASTEK 

30 STICKER 

PLUS) 

 

PLOCHA 

PALETY JE 

0,96 m
2
 

1,57 4,0 4 3 2 6,0 3,84 4,5 

 

ASFALTOVÉ 

PÁSY(ELASTEK 

40 SPECIAL 

DEKOR) 

 

PLOCHA 

PALETY JE 

0,96 m
2
 

0,78 1,02 4 3 4 3 3,84 4,8 

 

koeficient  β = 0,8 

Použité vzorce: 

Z=(Q/tc)*n [25] 

Fo=Z/q [25] 

F=Fo/β [25] 

 

q - množství materiálu, které lze uskladnit na 1 m
2
 plochy  

Q - množství materiálu pro jeden zásobovací cyklus 

n - čas předzásobení materiálem ve dnech  

tc - čas trvání zásobovacího cyklu ve dnech 

Z - zásoba materiálu v příslušných měrných jednotkách 

Fo - čistá plocha skládky v (m
2
) 

F - celková plocha v (m
2
) 
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β - koeficient využití skladovací plochy (0,8) 

 

Minimální celková plocha skládky bude rovna součtu: 

Tepelná izolace + hydroizolační souvrství = celková plocha 

60 m
2
 + (4,5+4,8) m

2
 = 69,3 m

2
 (zaokrouhluji na 70 m

2
) 

. 

1 sklad nářadí – plocha 16,4 m
2 

Na staveništi se nacházejí tyto skladovací buňky: 

 

ÚČEL BUŇKY TYP 
PLOCHA 

[m
2
] 

POČET 
PLOCHA 

CELKEM [m
2
] 

kancelář mistra sklad 16,4 1 16,4 

šatna sklad 16,4 1 16,4 

sklad nářadí a drobného 

spojovacího materiálu 
sklad 16,4 1 16,4 

chemické wc  1,5 1 1,5 

celkem    50,7 

 

 Zvedací mechanismy 

  

 Na staveništi se nachází stavební výtah GEDA 500Z/ZP 

 

Technické údaje stavebního výtahu [19] 

 

Nosnost:   500 kg (osoby), 850 kg (náklad) 

Rychlost zdvihu:  12 m/min (osoby), 24 m/min (náklad) 

Max. výška  100 m 

Napájení:  400 V/2,8/5,5 kW 

Vidlice:  16 A (pětikolík) 

Rozměr klece:  160/140/110 cm (d/š/v) 

Zastavěná plocha: 2x2,5 m 
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Oplocení a ostraha staveniště 

 

 Oplocení staveniště je zajištěno prefabrikovanými sloupky a přenosnými rámy, 

oplocení je vysoké 2,0 m. Ostraha staveniště se neřeší. 

 

 8.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

 Z hlediska BOZP musí být dodržen zákon 262/2006 Sb., zákoník práce a zákon 

309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

 Staveniště musí být ohrazeno plotem a opatřeno značkami se zákazem vstupu 

nepovolaným osobám. 

 Pracovníci musí dbát na pořádek na staveništi, zamezit přístupu nepovolaným osobám 

na staveniště a dodržovat vyhlášku č. 601/2006 Sb. Včetně bezpečnostních opatření při práci 

ve výškách a manipulaci s materiálem. Na střeše bude zřízeno ochranné zábradlí, horní madlo 

je ve výšce 1100 mm, dolní madlo ve výšce 300 mm. Svislé sloupky jsou kotveny do 

atikového zdiva. Materiál se nesmí na střeše skladovat v blízkosti atiky. 

 V blízkosti natavování pásů musí být hasicí přístroj, který je funkční a má platnou 

revizní kontrolu. 

 Před napojením hadice na PB láhev se musí hadice zkontrolovat, nesmí být nijak 

porušená. Provede se kontrola hořáku a PB láhve. 

 Na pracovišti musí být přítomny stojany na hořáky, tím se zamezí, aby plamen, nebo 

rozehřátý hořák nepřišel do styku s asfaltovým pásem, nebo jiným hořlavým stavebním 

materiálem. Stojan musí směřovat vždy směrem od hořlavých konstrukcí. 

 Hadice nesmí být v místě, kde se natavuje asfaltový pás. Musí se zamezit kontaktu 

hadice s plamenem. Hadice nesmí být nijak zlámané a zdeformované. 

 Pracovníci musí mít OOPP a jejich oděv nesmí být volný, tím se zabrání vznícení 

oblečení. 
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 Při práci s asfaltovými pásy je třeba dodržovat základní hygienická pravidla, tj. nepít, 

nejíst a nekouřit při vlastním natavování pásů, kdy se uvolňují těkavé látky. Při znečištění 

pokožky asfaltem se poškození místo očistí pastou na ruce, mýdlem, nesmí se používat 

ředidlo, aceton, trichlorethylen apod. Na pracovištích musí být vždy odpovídající počet 

hasících prostředků. 

 Při natavování asfaltových pásů může dojít k popálení rozehřátou asfaltovou hmotou. 

V takovém případě je nutné ochladit vrstvu asfaltu na povrchu těla, nejlépe vodou. Ochlazený 

asfalt se z povrchu těla nesmí odstraňovat, aby se neporušily případně vzniklé puchýře. Asfalt 

lze v rozsahu první pomoci odstranit pouze v případech, kdy jsou zalepené oči a uši. Na 

odstranění asfaltu v tomto případě je třeba použít vazelínu nebo vazelínový tuk. Při těžších 

popáleninách se v žádném případě nesmí použít organická rozpouštědla (benzín, petrolej, 

trichlorethylen apod.) ani lékařská. Je třeba zabezpečit konečné ošetření v zdravotnickém 

zařízení, resp. na pohotovosti. Při popáleninách velmi malého rozsahu lze popálené místo 

očistit lékárenským benzinem, natřít mastí na popáleniny a obvázat sterilním obvazem. 

 Při dopravě PB lahví na střechu nesmí dojít k jejich uvolnění a pádu. Nesmí se 

poškodit ventil. 

 Prověří se přístupové cesty, určené zdvihací mechanismy a zdroje elektrické energie. 

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 

takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické 

osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, 

provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí 

odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné 

způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 

existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 

označeny. Elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 

podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 

elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 

zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 

fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 

zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 

neoprávněné manipulaci. [14] 
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Osobní ochranné pracovní pomůcky: 

  - rukavice 

  - boty s pevnou podrážkou  

  - pracovní oděv, oděv nesmí být příliš volný. Tím se zamezí vzplanutí oděvu 

  na těle 

  - ochranné brýle 

 Nařízení vlády č. 591/2009 sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 

staveništích. 

 Každý pracovník, který se nachází na staveništi, musí dbát o vlastní bezpečnost a o 

bezpečnost ostatních pracovníků. Nesmí je nijak ohrožovat svým chováním a okamžitě 

oznámit vedoucímu pracovníkovu možnost vzniku rizika při práci na staveništi. 

  

 8.6 Vliv stavby na životní prostředí 

   

 Ochrana proti hluku: stavební práce budou probíhat od 6:00 do 21:00. Mimo tuto dobu 

je zakázáno pracovat. Práce nesmí probíhat v neděli. Zhotovitel stavby se zavazuje, že použije 

stroje, které nevykazují nadměrnou hlučnost, vibrace a otřesy, které by obtěžovaly okolí 

stavby. 

 Při realizaci stavby vznikají tyto odpady: fólie, pytle, suť, nebezpečný odpad. Na 

staveništi je kontejner, do kterého se dávají odpady. Kontejner je následně odvezen na 

skládku. Okolní zástavba nebude prováděnými stavebními pracemi negativně ovlivněna.  

 Odvod splaškové vody: na staveništi se nacházejí chemická mobilní WC. Po skončení 

prací se skladovací plochy uvedou do původního stavu. 
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9. ZÁVĚR 

  

 Cílem bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci v rozsahu pro 

stavení povolení. Hlavním tématem byl návrh nové skladby střešního pláště a vypracování 

technologického postupu. Práce dále obsahuje položkový rozpočet rekonstrukce ploché 

střechy, harmonogram prací, výkres zařízení staveniště a technickou zprávu.  

 Po vypracování technologické postupu a posouzení energetické náročnosti budovy má 

nová skladba střešního pláště pozitivní vliv na celkovou úsporu energetické náročnosti 

objektu. Výhodou nové skladby je vyloučení mokrého procesu, kdy v konstrukci nepoužiji 

roznášecí vrstvu z betonové mazaniny. Použití asfaltového pásů na parotěsnou vrstvu má za 

následek minimalizování kondenzace vodní páry v konstrukci. 
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ČSN 73 7301 Obytné budovy 

ČSN 01 3420 Kreslení výkresu stavební částí 
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 10.5 Technické listy 
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