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ANOTACE-CZ 

 

Předmětem bakalářské práce je vypracování stavebně technologické studie zadaného 

objektu. Zadaným objektem je třípodlažní, částečně podsklepený bytový dům, který bude 

situován v obci Dolní Lhota. Bakalářská práce je především zaměřena na tvorbu střešního 

pláště zadaného objektu pomocí třech různých variant plochých střech. Včetně návrhu 

konstrukce střešního pláště, vyřešení detailů, posouzení na tepelně technické požadavky a 

vypracování technologických postupů tvorby zastřešení pro jednotlivé varianty plochých 

střech. Bakalářská práce je vypracovaná v souladu s platnými vyhláškami, předpisy a 

normami. 

 

Klíčová slova – jednoplášťová plochá střecha, zelená střecha, technologický postup. 

 

 

ANNOTATION-EN 

 

The subject of bachelor thesis is the development of construction technological 

studies of the specified object. The specified object is a three-storey, semi-basement 

apartment block which will be built in the village called Dolní Lhota. The thesis is mainly 

focused on the creation of roof deck of specified object using three different variants of flat 

roofs. Including the design of construction of roof deck, solution of details, assessment 

on thermal and technical requirements and also making of technological processes 

of the implementation of roofing for individual variants of flat roofs. The Bachelor thesis 

is prepared in accordance with applicable regulations, codes and standards. 

 

Key words – single skin flat roof, green roof, technological process. 
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Seznam použitého značení 

 

˚C – stupeň Celsia 

ČSN – Česká technická norma 

Kč – korun českých 

Kč/m
3
 – korun za metr krychlový 

NP – nadzemní podlaží 

PP – podzemní podlaží 

kg – kilogram 

k.ú. – katastrální území 

m – metr 

mm – milimetr 

m
2
 – metr čtverečný 

m
3
 – metr krychlový 

tl. –  tloušťka 
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 Bytový dům bude postaven v obci Dolní Lhota na ulici Hořinůška. Parcela č. 301/17 a 

301/18 je ve schváleném územním plánu obce, určena pro bytovou výstavbu a je ve 

vlastnictví obce Dolní Lhota. Přístup na pozemek je z asfaltové komunikace ulice Hořinůška. 

Pozemek je mírně svažitý se vzrostlými stromy a doposud byl využíván jako obecní zeleň. 

Veškeré inženýrské sítě se nacházejí v přilehlé asfaltové komunikaci ulice Hořinůška. Bytový 

dům je zejména určen rodinám s jedním nebo dvěma dětmi. 

 

Objekt je třípodlažní, částečně podsklepený s půdorysnými rozměry 19,19 x16,45m a 

výškou 9,6m. Vstup do objektu se nachází ze západní strany a je opatřen plošinou pro 

invalidní vozík. 1.NP je projektováno jako bezbariérové a nacházejí se v něm dvě bytové 

jednotky 3+1, z nichž jedna je určená osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, 

dále se zde nachází místnost pro kočárky a místnost pro bicykly. Ve vyšších podlažích jsou 

vždy dvě bytové jednotky 2+1 a jedna 3+1 určené především pro rodiny s dětmi. V suterénu 

se nachází sklady, které jsou součástí jednotlivých bytů a technická místnost, která bude 

využívaná jako kotelna. Jednotlivé podlaží jsou komunikačně obslouženy pomocí 

dvouramenného prefabrikovaného schodiště. 

 

 V technologické části jsou vypracovány technologické postupy tvorby zastřešení 

daného objektu, časové plány ve formě řádkového harmonogramu a položkový rozpočet pro 

tvorbu tří typů jednoplášťových plochých střech.  

 

 

Obr. 1 Bytový dům 
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A. Průvodní zpráva 

 

a) Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Bytový dům 

Místo stavby:   ulice Hořinůška, 747 66 Dolní Lhota 

Katastrální území:  Dolní Lhota u Ostravy 

Kraj:    Moravskoslezský 

Okres:    Ostrava-město 

Charakter stavby:  Novostavba 

Stavební parcela:  301/17, 301/18 

Sousedící parcely:  296/7, 1058/2, 296/6, 301/19, 301/16 

 

Stavebník, investor:  Obec Dolní Lhota 

    Poštovní 250 

    747 66 Dolní Lhota 

E-mail: obecdolnilhota@iol.cz 

Tel.: 553 768 014 

 

Objednatel:   Obec Dolní Lhota 

    Poštovní 250 

    747 66 Dolní Lhota 

E-mail: obecdolnilhota@iol.cz 

    Tel.: 553 768 014 

 

Projektant:   Martin Sobas 

    Na Strážnici 221 

    747 66 Dolní Lhota 

    E-mail: martin.sobas@post.cz 

    Tel.: 723 910 812 

 

Zhotovitel:   Bude vybrán na základě výběrového řízení 

    

mailto:martin.sobas@post.cz
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Bytový dům se nachází mezi řadovými domy v obci Dolní Lhota na ulici Hořinůška. 

Parcela č. 301/17 a 301/18 je ve schváleném územním plánu obce, určena pro bytovou 

výstavbu a je ve vlastnictví obce Dolní Lhota. Přístup na pozemek je z asfaltové komunikace 

ulice Hořinůška. Pozemek je mírně svažitý se vzrostlými stromy a doposud byl využíván jako 

obecní zeleň. Veškeré inženýrské sítě se nacházejí v přilehlé asfaltové komunikaci ulice 

Hořinůška. Bytový dům je zejména určen rodinám s jedním nebo dvěma dětmi. Objekt je 

navržen tak, aby svým vzhledem nenarušoval okolní zástavbu. 

 

 Objekt je třípodlažní, částečně podsklepený s půdorysnými rozměry 19,19 x16,45 m a 

výškou 9,56 m. Je koncipován jako jednoduchý kvádr orientovaný delší stranou ve směru 

východ – západ. Vstup do objektu se nachází ze západní strany a je opatřen plošinou pro 

invalidní vozíky.  

 

Celé 1.NP je projektováno jako bezbariérové a nacházejí se v něm dvě bytové 

jednotky 3+1, z nichž jedna je určena především pro obyvatele s omezenou schopností 

pohybu a orientace, dále se zde nachází místnost pro kočárky a místnost pro bicykly. Ve 

vyšších podlažích 2.NP a 3.NP jsou vždy dvě bytové jednotky 2+1 a jedna 3+1 určené 

především pro rodiny s dětmi. V suterénu se nachází sklady, které jsou součástí jednotlivých 

bytů a technická místnost, která bude využívaná jako kotelna. Všechny bytové jednotky mají 

obdobnou koncepci a jejich součástí jsou také balkóny. 

 

Jednotlivé podlaží bytového domu jsou komunikačně obslouženy pomocí 

dvouramenného prefabrikovaného schodiště. Před vstupem do objektu ze západní strany je 

vybudovaná asfaltová plocha s parkovištěm pro obyvatele domu.  

 

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

majetkoprávních vztazích 

 

Stavební parcela č. 301/17 a 301/18 k.ú. Dolní Lhota u Ostravy se nachází v centru 

obce Dolní Lhota na ulici Hořinůška. Parcela je ve schváleném územním plánu obce určena 

pro bytovou výstavbu. V současnosti je pozemek využíván jako obecní zeleň a je ve 

vlastnictví investora. Pozemek je mírně svažitý se vzrostlými stromy. Celá parcela je 
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oplocena a opatřena vstupní uzamykatelnou branou. Všechny inženýrské sítě jsou vedeny 

v přilehlé komunikaci ulice Hořinůška. Sousední parcela č. 1058/2 je ve vlastnictví investora 

a parcely č. 296/7, 296/6, 301/19, 301/16 jsou ve vlastnictví fyzických osob. Sousední 

pozemky nebudou stavbou dotčeny ani při výstavbě ani při následném provozu. 

 

Území není poddolováno a nenachází se v záplavovém území ani v žádných 

ochranných pásmech či chráněných území. 

 

c) Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Projektant provedl místní šetření, polohopisné a výškopisné zaměření objektu 

v lokálních souřadnicích. Polohy stávajících inženýrských sítí byly zjištěny na základě 

dotčených orgánů – správců sítí. Byl proveden geologický průzkum, při kterém nebyla 

zaznamenána zvýšená hladina podzemní vody. Měřením objemové aktivity radonu byla 

zjištěna jeho nízká hodnota, která nevyžaduje žádná protiradonová opatření. K objektu 

bytového domu je přístup z ulice Hořinůška. 

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Do projektu pro stavební povolení jsou zpracována a plně respektována stanoviska a 

požadavky dotčených orgánů státní správy. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Projektová dokumentace je vypracovaná v souladu s platnými vyhláškami č. 137/1998 

Sb., O obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláškou č. 369/2001 O obecných 

technických požadavcích, zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace, vyhláškou č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, vyhláškou č. 501/2006 

Sb. O obecných požadavcích na využívání území.  
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f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územní rozhodnutí, popřípadě 

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

 

Objekt se nachází v zastavěném území obce. Stavba je v souladu se schváleným 

územním plánem obce Dolní Lhota. 

 

g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území. 

 

Před zahájením stavebních prací je nutno provést vytýčení jednotlivých podzemních 

síti. Napojení pozemku na dopravní infrastrukturu obce. Jiná opatření v dotčeném území 

nejsou. 

  

h) Předpokládané lhůty výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Předpokládané zahájení výstavby bytového domu je v červenci roku 2013. Délka 

výstavby je stanovena na 10 měsíců, tedy na duben roku 2014. Dodavatel stavby bude vybrán 

na základě výběrového řízení. 

 

 Stavba bude realizována následně – spodní stavba, vrchní stavba, hrubé vnitřní práce, 

dokončovací práce. 

 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby a podlahové ploše budovy 

 

Náklady dle obestavěného prostoru – 3500 Kč/m
3
   

 Předpokládané náklady na výstavbu – 3500 x 3546 m
3
 = 12 411 000 Kč 

 

Obestavěný prostor –  3546 m
3
 

Zastavěná plocha – 315,68 m
2
 

Užitná plocha – 951,72 m
2  
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

1. Urbanické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště 

 

Stavební parcela č. 301/17 a 301/18 k.ú. Dolní Lhota u Ostravy se nachází v centru 

obce Dolní Lhota na ulici Hořinůška. Parcela je ve schváleném územním plánu obce určena 

pro bytovou výstavbu. V současnosti je pozemek využíván jako obecní zeleň a je ve 

vlastnictví investora. Pozemek je mírně svažitý se vzrostlými stromy a nejsou na něm 

umístěny žádné objekty. Celá parcela je oplocena a opatřena vstupní uzamykatelnou branou. 

Inženýrské sítě se nacházejí v přilehlé asfaltové komunikaci na ulici Hořinůška.   

 

 Sousední parcela č. 1058/2 je ve vlastnictví investora a parcely č. 296/7, 296/6, 

301/19, 301/16 jsou ve vlastnictví fyzických osob. Sousední pozemky nebudou stavbou 

dotčeny ani při výstavbě ani při následném provozu.  

 

Území není poddolováno a nenachází se v záplavovém území ani v žádných 

ochranných pásmech či chráněných území. Po provedeném geologickém průzkumu nebyla 

zjištěna zvýšená hladina podzemní vody. Hodnota radonu je nízká. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení 

 

Architektonické řešení budovy nenarušuje okolní zástavbu a je v souladu 

s podmínkami stanovenými v územním plánu obce. Objekt je koncipován jako jednoduchý 

kvádr, orientovaný delší stranou ve směru východ – západ. 

 

Bytový dům je třípodlažní, částečně podsklepený s půdorysnými rozměry 19,19 x 

16,45 m a výškou 9,56 m. Vstup do objektu se nachází ze západní strany a je opatřen plošinou 

pro invalidní vozíky. Před vstupem do objektu je umístěna asfaltová plocha sloužící jako 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 
 

-18- 

 

parkoviště pro obyvatele domu. Součástí domu je i malé hřiště s prolézačkami pro děti, které 

je umístěno z východní strany za domem. 

 

V 1.PP je umístěna technická místnost, která je využívaná jako kotelna, dále sklad a 

osm menších místností určených jako skladovací prostory pro obyvatele jednotlivých bytů. 

 

1.NP je projektováno jako bezbariérové a nacházejí se v něm dvě bytové jednotky 3+1 

s výměrou 102,34  m
2
, z nichž jedna je určena pro obyvatele s omezenou schopností pohybu a 

orientace, dále se zde nachází vstupní chodba, místnost pro kočárky a místnost pro bicykly.  

 

V 2.NP a 3.NP se nacházejí dvě bytové jednotky 2+1 s výměrou 78,23 m
2
, 63,75 m

2
 a 

jedna bytová jednotka 3+1 s výměrou 102,34 m
2
. 

 

Součástí každého bytu je balkón orientovaný na východ o výměře 2,84 m
2
, v případě 

bytu 2+1 v 2NP. a 3NP. je balkón orientovaný na západ a jeho výměra je 6,24 m
2
. Dispozice 

všech bytů je obdobná. Jednotlivé podlaží bytového domu jsou komunikačně obslouženy 

pomocí dvouramenného prefabrikovaného schodiště. Zastřešení je navrhnuto jako 

jednoplášťová plochá střecha. 

 

c) Technické řešení stavby 

 

Zemní práce  

 

Před zahájením zemních prací bude nejprve po řádném vytýčení objektu sejmuta 

ornice v tloušťce 300 mm, následně budou odstraněny všechny keře a stromy. Pomocí rýpadla 

bude proveden výkop. Stavební jáma bude zajištěna proti sesuvu svahováním. Veškerá 

vytěžená ornice bude umístěna na staveništi a použita pro dokončovací terénní úpravy. 

Vytěžená zemina bude z větší části odvezena na místní obecní skládku a zbytek bude 

ponechán na staveništi a následně použit pro dokončovací práce. Zemní práce budou probíhat 

v souladu s ČSN 73 3050. 
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Základové konstrukce 

 

Bytový dům je částečně podsklepený, založený na základových pásech 575, 500, 450 

mm z prostého betonu C16/20. Základová spára je v hloubce -4,100 mm. Podkladní beton tl. 

100 mm bude proveden z prostého betonu C16/20 a vyztužen kari síti 150x150 mm. Izolace 

proti zemní vlhkosti bude tvořena z asfaltových pásů DEKBIT V60 S35 tl. 3,5 mm, které 

budou položeny na podkladní beton. Hladina spodní vody je pod úrovní základové spáry.  

 

Svislé konstrukce 

 

Svislé nosné i nenosné konstrukce budou provedeny pomocí zdicího systému 

YTONG. Obvodové nosné stěny jsou tvořeny z tvárnic Ytong – Lambda tloušťky 375 mm se 

zvýšenou tepelnou ochranou. Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z tvárnic Ytong P2-400 

tloušťky 300 mm. Příčky tloušťky 100 a 150 mm budou provedeny z přesných příčkovek 

Ytong P2-500. Při zdění začínáme od nejvyššího rohu. První vrstva bude vyzděna na 

vápenocementovou maltu tloušťky minimálně 20 mm, další vrstvy pak na tenkovrstvou maltu 

Ytong tloušťky 1-3 mm. Příčky se připojují k nosnému zdivu pomocí nerezového pásku, který 

vložíme do ložné spáry a připevníme hřebíkem nebo pouze vmáčkneme do maltové lože. 

 

Vodorovné konstrukce 

 

Stropní konstrukce je tvořena bílým stropem Ytong pomocí železobetonových nosníků 

a stropních vložek z porobetonu Miako P4-500, kladených na sucho. V objektu jsou použity 

stropní nosníky XELLA v délkách 3400, 5200, 5400 mm. Na stropní vložky je uložena kari 

síť ø6/150 x ø6/150 mm, která je následně zalita betonem C16/20 tloušťky 50 mm. Po 

rozložení nosníku dle kladečského plánu je třeba nosníky montáže podepřít. Rastr podpůrných 

sloupků musí být minimálně 1,6 x 1,6 m. Osová vzdálenost nosníku je 680 mm a délka 

uložení nosníku je minimálně 150 mm. Celková tloušťka stopní konstrukce je 250 mm. 
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Schodišťová konstrukce 

 

Schodiště je dvouramenné tvořeno systémem Ytong. Každé rameno má 9 stupňů. 

Výška schodišťového stupně je 161,11 mm, šířka 275mm a šířka ramene je 1400 mm.   

Schodišťové stupně jsou vyztužené pórobetonové prvky, jež jsou uloženy na obou koncích. 

Ukládáme je do tenkovrstvé zdící malty Ytong stejně jako tvárnice. Nejnižší schodišťový 

stupeň položíme na základovou desku vždy výš o tloušťku podlahy. Uložení stupně na každou 

stranu je 150 mm. Mezipodesta je tvořena stropními dílci Ytong, které jsou stejně jako dílce 

uloženy 150 mm na každou stranu do nosného zdiva. 

 

Střešní konstrukce 

 

Navrhnuty 3 varianty: 

 

a) Jednoplášťová plochá střecha DEKROOF 01 

 

Zastřešení objektu je realizováno jednoplášťovou, mechanicky kotvenou plochou 

střechou bez provozu, s hlavní vodotěsnící vrstvou z fólie z měkčeného PVC a spádovou 

vrstvou vytvořenou tepelnou izolací. Spád střešních rovin je navrhnut 3%. Nosnou konstrukci 

pro střešní plášť tvoří bílý strop YTONG tl. 250 mm. Přístup na střechu je navržen 

z venkovního prostoru pomocí ocelového žebříku, umístěného z jižní strany objektu na 

fasádě. Odvodnění střechy je realizováno pomocí dvou vpustí GULLYDEK DN 125.  

  

Skladby střešního pláště:   

 

DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm 

   FILTEK  300 

   Spádové klíny EPS 100 S tl. 20-240 mm 

EPS 100 S tl. 140 mm 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm 

DEKPRIMER tl. 5 mm  

Stropní konstrukce YTONG tl. 250 mm 
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b) Jednoplášťová plochá střecha DEKROOF 08 

 

Zastřešení objektu je realizováno jednoplášťovou plochou střechou bez provozu, 

s násypem kameniva,  hlavní vodotěsnící vrstvou z fólie z měkčeného PVC a spádovou 

vrstvou vytvořenou tepelnou izolací. Spád střešních rovin je navrhnut 3%. Nosnou konstrukci 

pro střešní plášť tvoří bílý strop YTONG tl. 250 mm. Přístup na střechu je navržen 

z venkovního prostoru pomocí ocelového žebříku, umístěného z jižní strany objektu na 

fasádě. Odvodnění střechy je realizováno pomocí dvou vpustí GULLYDEK DN 125 

opatřených šachtou TOPWET s PVC krycí mřížkou. 

  

Skladby střešního pláště:   

 

Prané říční kamenivo frakce 16-32 tl. 50 mm  

  FILTEK 500 

DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm 

   FILTEK  300 

   Spádové klíny EPS 150 S tl. 20-240 mm 

EPS 150 S tl. 140 mm 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm 

DEKPRIMER tl. 5 mm  

Stropní konstrukce YTONG tl. 250 mm 

 

c) Jednoplášťová plochá střecha DEKROOF 09-A 

 

Zastřešení objektu je realizováno jednoplášťovou vegetační plochou střechou 

s extenzivní zelení, s  hlavní vodotěsnící vrstvou z fólie z měkčeného PVC a spádovou 

vrstvou vytvořenou tepelnou izolací. Spád střešních rovin je navrhnut 3%. Nosnou konstrukci 

pro střešní plášť tvoří bílý strop YTONG tl. 250 mm. Přístup na střechu je navržen 

z venkovního prostoru pomocí ocelového žebříku, umístěného z jižní strany objektu na 

fasádě. Odvodnění střechy je realizováno pomocí dvou vpustí GULLYDEK DN 125 

opatřených šachtou pro vegetační střechy TOPWET s PVC krycí mřížkou.  
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Skladby střešního pláště:   

 

DEK RNSO 80 tl. 90 mm     

  FILTEK 200 

DEKDREN T20 GARDEN 

FILTEK 300 

DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm 

   FILTEK  300 

   Spádové klíny EPS 150 S tl. 20-240 mm 

DEKPERIMETR tl. 140 mm 

GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm 

DEKPRIMER tl. 5 mm  

Stropní konstrukce YTONG tl. 250 mm 

 

Klempířské prvky 

 

Klempířské prvky budou použity pro zábradlí na balkónech a u vstupu, pro žebřík 

umístěný na fasádě objektu, pro oplechování okenních parapetů a oplechování balkónu. 

Klempířské prvky budou vyrobeny z pozinkovaného plechu.    

 

Hydroizolace 

 

Pro hydroizolaci spodní stavby bude použit hydroizolační pás DEKBIT V60 S35 

z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné rohože tl. 3,5 mm, který je natavován 

plamenem na podklad opatřený nátěrem DEKPRIMER. Hydroizolační pás bude vytažen 300 

mm nad úroveň terénu. 

 

Pro hydroizolaci koupelny a WC bude použita hydroizolační stěrka a PE fólie, 

umístěna mezi anhydridovým potěrem a zvukovou izolací SCHONOX TS. 

 

Pro hydroizolaci střešního pláště bude použit pás z SBS modifikovaného asfaltu 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, který je bodově natavován na betonový podklad 
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opatřený nátěrem DEKPRIMER a slouží jako parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva. Vrchní 

vrstvu střešního pláště tvoří hydroizolační fólie z PVC-P DEKPLAN 76, která je uchycena 

pomocí kotev do podkladního betonu.  

 

Podlahy 

 

Úpravy povrchů podlah v jednotlivých místnostech se liší dle druhu a účelu místnosti.  

V chodbách, hygienických zařízeních, balkónech a v kuchyních je umístěna keramická 

dlažba. Laminátová podlaha je umístěna v obývacím pokoji, dětském pokoji a ložnici. Ve 

sklepních prostorech je použit nátěr betonu. Ve vyšších podlažích jsou podlahy opatřeny 

zvukovou izolací SCHONOX TS tl.50 mm  proti šíření hluku. 

 

 Skladba podlahy na terénu S1:    

 

Nátěr BETEX 

Anhydridový potěr weber.floor tl. 50 mm 

Isover XPS tl. 50 mm 

Hydroizolace DEKBIT V60 S35 tl. 3,5 mm 

   Betonová deska C16/20 tl. 150 mm + kari síť 150x150 mm 

   Zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm 

   Původní zemina 

 

Skladba podlahy na terénu S3:   

 

Keramická dlažba Rako 400x400 mm tl. 10 mm 

Malta cementová tl. 5 mm 

Anhydridový potěr weber.floor tl. 40 mm 

Isover XPS tl. 100 mm 

Hydroizolace DEKBIT V60 S35 tl. 3,5 mm 

Betonová deska C16/20 tl. 100 mm + kari síť 150x150 mm 

   Zhutněný štěrkopískový násyp tl. 100 mm 

   Násyp-původní zemina 
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Skladba podlahy S6 obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj:   

 

  Laminátová podlaha Egger tl. 6 mm 

  Mirelon tl. 4 mm 

  Anhydridový potěr tl. 50 mm 

  PE fólie tl. 2 mm 

  Zvuková izolace SCHONOX TX tl. 40 mm 

  Stropní konstrukce YTONG tl. 250 mm 

 

Úpravy povrchů 

 

Před vstupem do objektu z východní strany je vybudována zpevněná plocha 

z betonové dlažby Ryolit a je komunikačně propojena s chodníkem ulice Hořinůška. Na tuto 

plochu navazuje asfaltový povrch, který slouží jako příjezdová komunikace a je ukončen 

parkovištěm pro obyvatele domu. Bezprostřední vstup do objektu včetně schodiště a přilehlé 

rampy pro invalidní vozíky je opatřen keramickou dlažbou s protiskluznou úpravou od firmy 

Rako. 

 

Objekt je kompletně zateplen tepelnou izolací Isover EPS 100 F tloušťky 100 mm. Na 

polystyrén je nanesena vrstva lepícího tmele weber 700, do kterého je vložena perlinka Vertex 

R117. Konečnou úpravou je nanesení fasádní jednosložkové omítky Baumit StyleColor 

v kombinaci bílé a hnědé barvy. 

 

Nášlapné plochy v jednotlivých místnostech jsou tvořeny především keramickou a 

laminátovou podlahou. V kuchyni a koupelně je navržen obklad v kombinaci barevných 

keramických dlaždic a mozaiky od firmy Rako ze série Savana do výšky 2000 mm. Na 

podlahy v suterénu je nanesen omyvatelný nátěr BETEX. 

 

Na vodorovné a svislé konstrukce uvnitř objektu je nanesena vrstva hrubé omítky 

Baumit MPI 25. Konečnou úpravou je nanesení jemné štukové omítky Baumit tloušťky 1 mm 

a aplikace bílého nátěru Primalex. Nanášení omítky na povrch je realizováno strojně. 
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Výplně otvorů 

 

Objekt bude osazen platovými okny Rehau – Geneo s izolačním trojsklem. Vchodové 

dveře a dveře pro vstup na balkón budou rovněž plastové z profilu Rehau – Brilliant Design. 

Barva oken a dveří bude zlatý dub. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Hlavní přístup na pozemek bude z místní asfaltové komunikace ulice Hořinůška, 

která je ve vlastnictví obce Dolní Lhota. Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu, 

která se nachází v přilehlé místní komunikaci ulice Hořinůška. Budou zřízeny nové přípojky 

elektřiny, vody a kanalizace. Veškeré přípojky budou vybudovány dle platných norem a 

předpisů. 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury  

 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno ze západní strany pozemku, 

sjezdem z ulice Hořinůška. Samotná komunikace k objektu pro osobní automobily bude 

z asfaltové plochy a navazuje na parkoviště umístěné před objektem, chodník pro pěší je 

taktéž ze západní strany a bude vybudován z betonové dlažby.  

  

f) Vliv stavby na životní prostředí 

 

Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru nebude mít negativní vliv na 

životní prostředí. Je navržena tak, aby co nejlépe zapadala do dané lokality. Při výstavbě 

nebudou používány žádné nebezpečně látky a při likvidaci bude s odpadem nakládáno 

v souladu se zákonem č. 185/2001 o odpadech. Na staveništi budou přistaveny kontejnery, do 

kterých bude odpadový materiál tříděn a postupně odvážen.  
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g) Bezbariérové řešení stavby a okolí 

 

Vstup do objektu ze západní strany je řešen jako bezbariérový a je opatřen rampou pro 

invalidní vozíky. 1.NP je bezbariérové, s bytovou jednotkou 3+1 určenou osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Vše je projektováno v souladu s vyhláškou č. 369/2001 O 

obecných technických požadavcích, zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

 

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

dokumentace 

 

Výsledkem měření bylo zjištěno, že stavební pozemek se nachází v kategorii nízkého 

radonového indexu a nejsou tak nutná žádná protiradonová opatření. Po provedeném 

geologickém průzkumu nebyla zjištěna zvýšena hladina podzemní vody. Geodetem bylo 

provedeno stavební zaměření objektu, na jehož základě byla zpracována projektová 

dokumentace. 

 

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

výškový systém 

 

Stavba musí být na pozemku umístěna tak, aby byly dodrženy minimální vzdálenosti 

od okolních pozemků, dodržení předepsané stavební čáry. Vše musí být v souladu s územním 

plánem obce.  

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

 

Bytový dům je členěn na stavební objekty 

 

SO 01: Bytový dům 

SO 02: Přípojka kanalizace 

SO 03: Přípojka vodovodu 
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SO 04: Přípojka elektřiny 

SO 05: Přípojka plynovodu 

SO 06: Komunikace vozidel a komunikace pro pěší 

 

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

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

 

Stavba po dokončení nebude negativním způsobem působit na své okolí. Při provádění 

stavebních prací je nutno respektovat zejména ochranu proti hluku a vibracím, ochranu proti 

znečištění ovzduší výfukovými plyny a prachem, ochranu proti znečišťování komunikace a 

nadměrné prašnosti. Dále musí být neustále zajištěn průjezd požárních vozidel, vozidel 

zdravotní služby a musí být zajištěno zásobování a dopravní obsluha. 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Při práci na staveništi musí být dodržen zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších 

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

pracovníci na stavbě budou řádně proškoleni a seznámeni s předpisy bezpečnosti práce. 

Staveniště bude zhotovitelem zajištěno proti vniknutí nepovolených osob. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Mechanická odolnost a stabilita je především zajištěna přesným dodržením pracovních 

postupů stanovených výrobcem a výběrem vhodných materiálů. Stavba je navržena tak, aby 

konstrukce odolala zatížení, působící na ní během výstavby a užívání. Stavba vyhovuje všem 

statickým výpočtům, které byly provedeny pro dané konstrukce.   

 

3. Požární bezpečnost 

 

Stavba je navržena dle platných norem a předpisů. Splňuje požadavky na zachování 

nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření kouře ve stavbě, 
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omezení šíření požáru na okolní stavby, umožnění evakuace osob a zvířat a umožnění 

bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí 

 

V průběhu výstavby není žádný předpoklad pro ohrožení životního prostředí. Se 

vzniklým odpadem bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. Vzniklý 

odpadový materiál na staveništi bude tříděn a následně recyklován. Nerecyklovatelný 

odpadový materiál bude uložen na skládce k tomu určené. Na staveništi musí být zabráněno 

rozptylu odpadu v okolí stavby. Během výstavby nevznikne žádný nebezpečný materiál. 

Práce budou prováděny pouze v určené hodiny a nebudou narušovat noční klid. 

 

5. Bezpečnost při užívání 

 

Při běžném užívání objektu nehrozí obyvatelům žádné nebezpečí úrazu. V objektu 

jsou navrhnuty materiály a bezpečnostní prvky požadované kvality a odpovídají platných 

předpisům. 

 

6. Ochrana proti hluku 

 

Vzhledem k charakteru objektu a druhu použitých materiálů je zaručena jejich 

vzduchová neprůzvučnost. Jednotlivé bytové jednotky jsou odděleny stěnou tloušťky 300 

mm, která vyhovuje požadavkům normy na odolnost proti šíření hluku. Podlahy ve vyšších 

podlažích objektu jsou opatřeny zvukovou izolací SCHONOX TX tloušťky 50 mm. Návrh 

objektu na ochranu proti hluku vychází z ČSN 73 0532 Akustika. 

 

Výstavba bytového domu nebude probíhat z důvodů zvýšené hlučnosti v době 

nočního klidu.  
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7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

Konstrukce splňuje požadavek na součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2. 

Obvodový plášť díky zdivu Ytong –Lambda se zvýšenou tepelnou ochranou a zateplení EPS 

100 F tloušťky 100 mm splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2 na doporučený součinitel 

prostupu tepla. Úsporu také zajišťují plastová okna osazená izolačním trojsklem. 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 

Přístup do objektu ze západní strany je řešen jako bezbariérový a je opatřen rampou se 

sklonem 1:8 pro invalidní vozíky. 1.NP je bezbariérové s bytovou jednotkou 3+1 určenou 

především osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Před objektem na parkovišti 

bude vyhrazeno jedno místo pro stání handicapovaným osobám, které bude označeno 

mezinárodním symbolem. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Staveniště se nachází v oblasti nízkého radonového rizika. Na pozemku není nutno 

provádět žádná protiradonové opatření. Je navržena ochrana objektu hydroizolací proti zemní 

vlhkosti. Území není poddolováno a nenachází se ani v záplavovém území. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 

Stavba bytového domu splňuje podmínky regulačního plánu obce, tj. splňuje základní 

požadavky situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlášky 

č. 380/200 Sb. 
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11. Inženýrské stavby 

 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 

Odvodnění objektu bude provedeno napojením na veřejnou odpadní a dešťovou 

kanalizaci v ulici Hořinůška. Plochá střecha je odvodněna dvěma výpustěmi DN 125, které 

jsou vedeny v instalačních šachtách domu. Balkóny jsou odvodněny vně okapními žlaby. 

Mimo objekt je dešťové potrubí spojeno a napojeno na veřejnou dešťovou kanalizaci. 

Odpadní a splaškové vody budou svedeny a napojeny na veřejnou odpadní kanalizaci.  

 

b) Zásobování vodou 

 

Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řád vedený v komunikaci v ulici 

Hořinůška. Bude provedena nová přípojka DN 50, která bude ukončena vodoměrnou 

soustavou ve vodoměrné šachtě.  

 

c) Zásobování energiemi 

 

Napojení elektrického vedení na objekt bude provedeno zemním kabelem ze 

stávajícího vedení v ulice Hořinůška. Energetický pilíř bude umístěn na hranici pozemku 

investora.  

 

d) Řešení dopravy 

 

Vjezd na pozemek je ze západní strany z místní komunikace ulice Hořinůška. Jedna se 

o klasickou komunikaci místního významu, z hlediska funkčnosti zatřídění se jedná o místní 

obslužnou komunikaci. Na pozemku stavebníka je mezi objektem a místní obslužnou 

komunikací navržená asfaltová komunikace, ukončená parkovištěm před objektem. Chodník 

pro pěší se taktéž nachází ze západní strany a je navržen z betonové dlažby.  
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e) Povrchové úpravy okolí stavby 

 

Všechny plochy dotčené stavební činností budou uvedeny do původního stavu. Týká 

se to zejména ploch užívaných pro zařízení staveniště. Okolní plochy stavby budou upraveny 

z asfaltových povrchů, betonové dlažby nebo zatravněné. 

 

f) Elektronické komunikace 

 

Objekt bude napojen na veřejnou telefonní síť Telefonica O2.  

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 

V navrhovaném objektu bytového domu nejsou navržena žádná výrobní a nevýrobní 

technologická zařízení stavby.  

 

C. Situace stavby 

 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

D. Dokladová část 

 

a) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 

projektové dokumentace 

 

Není předmětem řešení této bakalářské práce. 

 

b) Průkaz energetické náročnosti budov dle zákona o hospodaření 

 

Není předmětem řešení této bakalářské práce. 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 
 

-32- 

 

E. Zásady organizace výstavby 

 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

 

Staveniště se nachází v k.ú. Dolní Lhota u Ostravy. Stavba bude umístěna na parcele č. 

301/17 a 301/18 o celkové výměře 2654 m
2
, která je ve vlastnictví investora. Stavební parcela 

bude sloužit pro vybudování zařízení staveniště, které bude v rámci objektu kolem samotné 

stavby oploceno, popř. bude jako oplocení využito stávající oplocení pozemku. Přístup ke 

staveništi je možný po stávající místní komunikaci z ulice Hořínůška. Případné znečištění této 

komunikace stavbou bude neprodleně uklizeno. 

 

b) Významné sítě technické infrastruktury  

 

Žádné významné sítě technické infrastruktury se na staveništi nenacházejí. 

 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

 

Staveniště bude napojeno na vodovodní přípojku pro potřebu stavby. Během stavby 

bude vodovodní přípojka osazena podružným měřením. Odvodnění staveniště bude svedeno 

do místní veřejné kanalizace, toto odvodnění bude opatřeno stavebními úpravami, 

zamezujícími stékání hrubých nečistot ze stavby do veřejné kanalizace. Staveniště bude 

napojeno na vedení elektrické energie s podružným měřením. 

 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Při výstavbě musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy pro práci ve 

stavebnictví. Bude dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, nařízení vlády č. 369/2005 Sb., 

O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky, vyhláškou č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého 
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úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Pracovníci stavby 

musí být pravidelně proškoleni o bezpečnosti práce. 

 

Na staveništi budou zajištěny veškeré bezpečnostní a hygienické opatření a požární 

ochrana staveniště i prováděného díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd 

na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Staveniště bude oploceno, opatřeno 

uzamykatelnou vstupní branou pro zamezení vstupu nepovolených osob.  

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 

Zařízení staveniště bude uspořádáno tak, aby byly umožněny volně průchozí únikové 

cesty. Na staveništi bude zřízena provizorní komunikace šířky 5 m z drceného kameniva 

s možností otáčení vozidel v prostorech staveniště. Skladování stavebního materiálu bude 

prováděno v souladu s podmínkami skladování materiálu určených výrobcem. Zaměstnanci 

pohybující se v prostorách staveniště budou dodržovat podmínky BOZP.   

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 

Zařízení staveniště bude zřízeno na parcele č. 301/17 a nebude svým rozsahem 

zasahovat do sousedních pozemků ani komunikací. Bude vybudovaná zpevněná plocha pro 

skladování materiálu a pro příjezd těžké techniky na staveniště. Na staveništi budou umístěny 

stavební sila CEMIX pro tvorbu suché maltové směsi, mobilní buňky AB-6 sloužící jako 

sociální zařízení, šatny pro dělníky a sklady drobného materiálu a mobilní buňka AB-3, 

umístěna u vstupu na staveniště, která bude využívaná jako vrátnice. Pro vertikální dopravu 

bude na staveništi umístěn věžový jeřáb MB 1030.1 a stavební výtah GEDA 500 Z/ZP. 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

 

Stavby umístěné v prostorách zařízení staveniště nevyžadují ohlášení ani stavební 

povolení.  
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h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Během stavby domu se nepředpokládají žádné negativní účinky na zdraví a na 

životní prostředí. V době výstavby bude zvýšena hlučnost a prašnost, jejichž negativní 

důsledky je nutno minimalizovat. Zhotovitel musí zejména dbát na čistotu vody a zabránit 

úniku oleje a pohonných hmot z použité mechanizace. Před výjezdem ze staveniště musí být 

vozidla řádně očištěna, bez použití chemikálií. 

 

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací bude probíhat v souladu se zákonem 

č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

nařízením vlády č. 591/2009 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na stavbě. 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

S odpady vzniklými při výstavbě bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb., O 

odpadech a vyhláškou 383/2001 Sb. O podrobnostech s nakládání s odpady. Při provádění 

výstavby budou vznikat běžné stavební odpady, které budou tříděny do přistavených 

kontejnerů a postupně odváženy. Při výstavbě nebudou používány žádné nebezpečné látky ani 

materiály. 

 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů    

 

Zahájení stavby – 1.7.2013 

Délka výstavby  – 10 měsíců 

Dokončení stavby – 1.4.2014 

 

 

 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 
 

-35- 

 

F. Dokumentace stavby 

 

1. Architektonické a stavebně technické řešení 

 

1.1 Technická zpráva 

 

a)  Účel a popis objektu 

 

Objekt se bude nacházet v k.ú. Dolní Lhota u Ostravy. Stavba bude umístěna v obci 

Dolní Lhota na parcele č. 301/17 a 301/18 o celkové výměře 2654 m
2
. Objekt je třípodlažní 

částečně podsklepený s půdorysnými rozměry 19,19 x16,45 m a výškou 9,56 m. Vstup do 

objektu a část 1.NP je projektována jako bezbariérová. V domě se nachází celkem čtyři 

bytové jednotky 3+1, z nichž jedna je určena osobám s omezenou schopností pohybu a 

orientace a čtyři bytové jednotky 2+1. Bytový dům je především určen rodinám s jedním nebo 

dvěma dětmi. Součástí bytového domu je dětské hřiště, které je umístěno ze západní strany za 

domem. 

 

b)  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 

osobám s omezenou schopností pohybu a orientace  

 

Bytový dům se bude nacházet v zastavěné části obce mezi rodinnými domy. Je 

koncipován jako jednoduchý kvádr s rovnou střechou orientovaný delší stranou ve směru 

východ – západ. Vjezd na pozemek je z místní komunikace a navazuje na parkoviště umístěné 

před objektem. Vstup pro pěší navazuje na příjezdovou komunikaci, od které je oddělen 

obrubou. Okolí objektu je zatravněné s vysazenými ovocnými stromy. Z východní strany 

domu je umístěno dětské hřiště s prolézačkami a pískovištěm. Dům je navržen tak, aby svým 

vzhledem vhodně zapadl do dané lokality a nenarušoval okolní zástavbu. 

 

Objekt je třípodlažní částečně podsklepený. Vstup do objektu se nachází ze západní 

strany a je opatřen plošinou pro invalidní vozíky. Část 1.NP je projektována jako bezbariérová 
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a nacházejí se v ní dvě bytové jednotky 3+1 z nichž jedna je určené především pro obyvatele 

s omezenou schopností pohybu a orientace, dále se zde nachází místnost pro kočárky a 

místnost pro bicykly. Ve vyšších podlažích 2.NP a 3.NP jsou vždy dvě bytové jednotky 2+1 a 

jedna 3+1 určené především pro rodiny s dětmi. V suterénu se nachází sklady, které jsou 

součástí jednotlivých bytů a technická místnost, která bude využívaná jako kotelna. Všechny 

bytové jednotky mají obdobnou koncepci a jejich součástí jsou také balkóny. Jednotlivé 

podlaží bytového domu jsou komunikačně obslouženy pomocí dvouramenného 

prefabrikovaného schodiště.  

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

  

V objektu je celkem 8 bytových jednotek. Čtyři bytové jednotky 3+1 každá o výměře 

102,34 m
2
 a čtyři bytové jednotky 2+1 každá o výměře 78,23 m

2
. Celková výměra pozemku 

je 2654 m
2
. Předpokládané náklady na výstavbu 12 411 000 Kč 

 

Obestavěný prostor –  3546 m
3
 

Zastavěná plocha – 315,68 m
2
 

Užitná plocha – 951,72 m
2  

 

d)  Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

 

Zemní práce  

 

Před zahájením zemních prací bude nejprve po řádném vytyčení objektu sejmuta 

ornice v tloušťce 300 mm, následně budou odstraněny všechny keře a stromy. Pomocí rýpadla 

bude proveden výkop. Stavební jáma bude zajištěna proti sesuvu svahováním. Veškerá 

vytěžená ornice bude umístěna na staveništi a použita pro dokončovací terénní úpravy. 

Vytěžená zemina bude z větší části odvezena na místní obecní skládku a zbytek bude 

ponechán na staveništi a následně použit pro dokončovací práce. Zemní práce budou probíhat 

v souladu s ČSN 73 3050. 
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Základové konstrukce 

 

Bytový dům je částečně podsklepený, založený na základových pásech 575, 500, 450 

mm z prostého betonu C16/20. Základová spára je v hloubce -4,100 mm. Podkladní beton 

tloušťky 100 mm bude proveden z prostého betonu C16/20 a vyztužen kari síti 150x150 mm. 

Izolace proti zemní vlhkosti bude tvořena z asfaltových pásů DEKBIT V60 S35, které budou 

položeny na podkladní beton. Hladina spodní vody je pod úrovní základové spáry.  

 

Svislé konstrukce 

 

Svislé nosné i nenosné konstrukce budou provedeny pomocí zdicího systému 

YTONG. Obvodové nosné stěny jsou tvořeny z tvárnic Ytong – Lambda tloušťky 375 mm se 

zvýšenou tepelnou ochranou. Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z tvárnic Ytong P2-400 

tloušťky 300 mm. Příčky tloušťky 100 a 150 mm budou provedeny z přesných příčkovek 

Ytong P2-500. Při zdění začínáme od nejvyššího rohu. První vrstva bude vyzděna na 

vápenocementovou maltu tloušťky minimálně 20 mm, další vrstvy pak na tenkovrstvou maltu 

Ytong tloušťky 1-3 mm. Příčky se připojují k nosnému zdivu pomocí nerezového pásku, který 

vložíme do ložné spáry a připevníme hřebíkem nebo pouze vmáčkneme do maltové lože. 

 

Vodorovné konstrukce 

 

Stropní konstrukce je tvořena bílým stropem Ytong pomocí železobetonových 

nosníků a stropních vložek z pórobetonu Miako P4-500 kladených na sucho. V objektu jsou 

použity stropní nosníky XELLA v délkách 3400, 5200, 5400 mm. Na stropní vložky je 

uložena kari síť ø6/150 x ø6/150 mm, která je následně zalita betonem C16/20 tloušťky 50 

mm. Po rozložení nosníku dle kladečského plánu je třeba nosníky montáže podepřít. Rastr 

podpůrných sloupků musí být minimálně 1,6 x 1,6 m. Osová vzdálenost nosníku je 680mm a 

délka uložení nosníku je minimálně 150 mm. Celková tloušťka stopní konstrukce je 250 mm. 
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Schodišťová konstrukce 

 

Schodiště je dvouramenné tvořeno systémem Ytong. Každé rameno má 9 stupňů. 

Výška schodišťového stupně je 161,11 mm, šířka 275 mm a šířka ramenné je 1400 mm.   

Schodišťové stupně jsou vyztužené pórobetonové prvky, jež jsou uloženy na obou koncích. 

Ukládáme je do tenkovrstvé zdící malty Ytong stejně jako tvárnice. Nejnižší schodišťový 

stupeň položíme na základovou desku vždy výš o tloušťku podlahy. Uložení stupně na každou 

stranu je 150 mm. Mezipodesta je tvořena stropními dílci Ytong, které jsou stejně jako dílce 

uloženy 150 mm na každou stranu do nosného zdiva. 

 

Střešní konstrukce 

 

Navrhnuty 3 varianty: 

 

a) Jednoplášťová plochá střecha DEKROOF 01 

 

Zastřešení objektu je realizováno jednoplášťovou mechanicky kotvenou plochou 

střechou bez provozu, s hlavní vodotěsnící vrstvou z fólie z měkčeného PVC a spádovou 

vrstvou vytvořenou tepelnou izolací. Spád střešních rovin je navrhnut 3%. Nosnou konstrukci 

pro střešní plášť tvoří bílý strop YTONG tl. 250 mm. Přístup na střechu je navržen 

z venkovního prostoru pomocí ocelového žebříku umístěného z jižní strany objektu na fasádě. 

Odvodnění střechy je realizováno pomocí dvou vpustí GULLYDEK DN 125.  

  

Skladby střešního pláště:   

 

DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm 

   FILTEK  300 

   Spádové klíny EPS 100 S tl. 20-240 mm 

EPS 100 S tl. 140 mm 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm 

DEKPRIMER tl. 5 mm  

Stropní konstrukce YTONG tl. 250 mm 
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b) Jednoplášťová plochá střecha DEKROOF 08 

 

Zastřešení objektu je realizováno jednoplášťovou plochou střechou bez provozu, 

s násypem kameniva,  hlavní vodotěsnící vrstvou z fólie z měkčeného PVC a spádovou 

vrstvou vytvořenou tepelnou izolací. Spád střešních rovin je navrhnut 3%. Nosnou konstrukci 

pro střešní plášť tvoří bílý strop YTONG tl. 250 mm. Přístup na střechu je navržen 

z venkovního prostoru pomocí ocelového žebříku, umístěného z jižní strany objektu na 

fasádě. Odvodnění střechy je realizováno pomocí dvou vpustí GULLYDEK DN 125 

opatřených šachtou TOPWET s PVC krycí mřížkou. 

  

Skladby střešního pláště:   

 

Prané říční kamenivo frakce 16-32 tl. 50 mm  

  FILTEK 500 

DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm 

   FILTEK  300 

   Spádové klíny EPS 150 S tl. 20-240 mm 

EPS 150 S tl. 140 mm 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm 

DEKPRIMER tl. 5 mm  

Stropní konstrukce YTONG tl. 250 mm 

 

c) Jednoplášťová plochá střecha DEKROOF 09-A 

 

Zastřešení objektu je realizováno jednoplášťovou vegetační plochou střechou 

s extenzivní zelení, s  hlavní vodotěsnící vrstvou z fólie z měkčeného PVC a spádovou 

vrstvou vytvořenou tepelnou izolací. Spád střešních rovin je navrhnut 3%. Nosnou konstrukci 

pro střešní plášť tvoří bílý strop YTONG tl. 250 mm. Přístup na střechu je navržen 

z venkovního prostoru pomocí ocelového žebříku, umístěného z jižní strany objektu na 

fasádě. Odvodnění střechy je realizováno pomocí dvou vpustí GULLYDEK DN 125 

opatřených šachtou pro vegetační střechy TOPWET s PVC krycí mřížkou.  
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Skladby střešního pláště:   

 

DEK RNSO 80 tl. 90 mm     

  FILTEK 200 

DEKDREN T20 GARDEN tl. 20 mm 

FILTEK 300 

DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm 

   FILTEK  300 

   Spádové klíny  EPS 150 S tl. 20-240 mm 

DEKPERIMETR tl. 140 mm 

GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm 

DEKPRIMER tl. 5 mm  

Stropní konstrukce YTONG tl. 250 mm 

 

Klempířské prvky 

 

Klempířské prvky budou použity pro zábradlí na balkónech a u vstupu, pro žebřík 

umístěný na fasádě objektu, pro oplechování okenních parapetů a oplechování balkónu. 

Klempířské prvky budou vyrobeny z pozinkovaného plechu.    

 

Hydroizolace 

 

Pro hydroizolaci spodní stavby byl použit hydroizolační pás DEKBIT V60 S35 

z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné rohože tl. 3,5 mm, který je natavován 

plamenem na podklad opatřený nátěrem DEKPRIMER. Hydroizolační pás bude vytažen 

300mm nad úroveň terénu. 

 

Pro hydroizolaci koupelny a WC byla použita hydroizolační stěrka a PE fólie 

umístěna mezi anhydridovým potěrem a zvukovou izolací SCHONOX TS. 

 

Pro hydroizolaci střešního pláště byl použit pás z SBS modifikovaného asfaltu 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, který je bodově natavován na betonový podklad 
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opatřený nátěrem DEKPRIMER a slouží jako parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva. Vrchní 

vrstvu střešního pláště tvoří hydroizolační fólie z PVC-P DEKPLAN 76, která je uchycena 

pomocí kotev do podkladního betonu.  

 

Podlahy 

 

Úpravy povrchů podlah v jednotlivých místnostech se liší dle druhu a účelu 

místnosti. V chodbách, hygienických zařízeních, balkónech a v kuchyních je umístěna 

keramická dlažba. Laminátová podlaha je umístěna v obývacím pokoji, dětském pokoji a 

ložnici. Ve sklepních prostorech je použit nátěr betonu. Ve vyšších podlažích jsou podlahy 

opatřeny zvukovou izolací SCHONOX TS tl.50 mm  proti šíření hluku. 

 

Skladba podlahy na terénu S1:    

 

Nátěr BETEX 

Anhydridový potěr weber.floor tl. 50 mm 

Isover XPS tl. 50 mm 

Hydroizolace DEKBIT V60 S35 tl. 3,5 mm 

   Betonová deska C16/20 tl. 150 mm + kari síť 150x150 mm 

   Zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm 

   Původní zemina 

 

Skladba podlahy na terénu S3:   

 

Keramická dlažba Rako 400x400 mm tl. 10 mm 

Malta cementová tl. 5 mm 

Anhydridový potěr weber.floor tl. 40 mm 

Isover XPS tl. 100 mm 

Hydroizolace DEKBIT V60 S35 tl. 3,5 mm 

Betonová deska C16/20 tl. 100 mm + kari síť 150x150 mm 

   Zhutněný štěrkopískový násyp tl. 100 mm 

   Násyp-původní zemina 
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Skladba podlahy S6 obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj:   

 

  Laminátová podlaha Egger tl. 6 mm 

  Mirelon tl. 4 mm 

  Anhydridový potěr tl. 80 mm 

  PE fólie tl. 2 mm 

  Zvuková izolace SCHONOX TX tl. 50 mm 

  Stropní konstrukce YTONG tl. 250 mm 

 

Úpravy povrchů 

 

Před vstupem do objektu z východní strany je vybudována zpevněná plocha 

z betonové dlažby Ryolit a je komunikačně propojena s chodníkem ulice Hořinůška. Na tuto 

plochu navazuje asfaltový povrch, který slouží jako příjezdová komunikace a je ukončen 

parkovištěm pro obyvatele domu. Bezprostřední vstup do objektu včetně schodiště a přilehlé 

rampy pro invalidní vozíky je opatřen keramickou dlažbou s protiskluznou úpravou od firmy 

Rako. 

 

Objekt je kompletně zateplen tepelnou izolací Isover EPS 100 F tloušťky 100 mm. 

Na polystyrén je nanesena vrstva lepícího tmele weber 700, do kterého je vložena perlinka 

Vertex R117. Konečnou úpravou je nanesení fasádní jednosložkové omítky Baumit 

StyleColor v kombinaci bílé a hnědé barvy. 

 

Nášlapné plochy v jednotlivých místnostech jsou tvořeny především keramickou a 

laminátovou podlahou. V kuchyni a koupelně je navržen obklad v kombinaci barevných 

keramických dlaždic a mozaiky od firmy Rako ze série Savana do výšky 2000 mm. Na 

podlahy v suterénu je nanesen omyvatelný nátěr BETEX. 

 

Na vodorovné a svislé konstrukce uvnitř objektu je nanesena vrstva hrubé omítky 

Baumit MPI 25. Konečnou úpravou je nanesení jemné štukové omítky Baumit tloušťky 1 mm 

a aplikace bílého nátěru Primalex. Nanášení omítky na povrch je realizováno strojně. 
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Výplně otvorů 

 

Objekt bude osazen platovými okny Rehau – Geneo s izolačním trojsklem. 

Vchodové dveře a dveře pro vstup na balkón budou rovněž plastové z profilu Rehau – 

Brilliant Design. Barva oken a dveří bude zlatý dub. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

Konstrukce splňuje požadavek na součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2. 

Obvodový plášť díky zdivu Ytong –Lambda se zvýšenou tepelnou ochranou a zateplení EPS 

100 F tloušťky 100 mm splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2 na doporučený součinitel 

prostupu tepla. Spodní stavba je zateplena polystyrénem  Isover XPS tloušťky 50 mm. Úsporu 

také zajišťují plastová okna osazena izolačním trojsklem. 

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

 

Stavba je založena na základových pásech šířky 575, 500, 450 mm z prostého betonu 

C16/20. Podkladní beton tloušťky 100 mm bude proveden z prostého betonu C16/20 a 

vyztužena kari síti 150x150 mm.  

 

Po provedeném geologickém průzkumu nebyla zaznamenána zvýšená hladina 

podzemní vody, není nutno navrhovat opatření proti vodě tlakové. Základová spára je 

v hloubce -4,100 mm.  Měřením objemové aktivity radonu byla zjištěna jeho nízká hodnota, 

která nevyžaduje žádná protiradonová opatření. 

 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 

 

Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru nebude mít negativní vliv na 

životní prostředí. Je navržena tak, aby co nejlépe zapadala do dané lokality. Při výstavbě 
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nebudou používány žádné nebezpečně látky a při likvidaci bude s odpadem nakládáno 

v souladu se zákonem č. 185/2001 o odpadech.  

 

V době výstavby bude zvýšena hlučnost a prašnost, jejichž negativní důsledky je 

nutno minimalizovat. Práce budou probíhat pouze v době mimo noční klid. Zhotovitel musí 

zejména dbát na čistotu vody a zabránit úniku oleje a pohonných hmot z použité mechanizace. 

Před výjezdem ze staveniště musí být vozidla řádně očištěna, bez použití chemikálií. 

 

h) Dopravní řešení 

 

Přístup na pozemek je ze západní strany z místní komunikace ulici Hořinůška. Jedná 

se o klasickou komunikaci místního významu, z hlediska funkčnosti zatřídění se jedná o 

místní obslužnou komunikaci. Samotná komunikace k objektu pro osobní automobily bude 

z asfaltové plochy, která je ukončena parkovištěm před objektem. Chodník pro pěší je taktéž 

ze západní strany a bude vybudován z betonové dlažby.  

 

Samotný vstup do objektu ze západní strany je opatřen rampou se sklonem 1:8 pro 

invalidní vozíky. 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

 

Po provedeném měření objemové aktivity radonu na stavební parcele č. 301/17 a 

301/18  byla zjištěna jeho nízká hodnota, která nevyžaduje žádná protiradonová opatření. 

 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Stavba splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 137/1998 

Sb., O obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláškou č. 502/2006 Sb., O změně 

vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláškou č. 369/2001 Sb., O 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
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pohybu a orientace. Stavba je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými 

normami ČSN. 

 

1.2 Výkresová část 

 

OZN  NÁZEV VÝKRESU   MĚŘÍTKO  POČET A4 

1.01  Studie půdorys 1.PP   1:200          1 

1.02  Studie půdorys 1.NP   1:200          1 

1.03  Studie půdorys 2.NP   1:200          1 

1.04  Studie půdorys 3.NP   1:200          1 

1.05  Studie ŘEZ A-A’   1:200          1 

1.06  Studie ŘEZ B-B’   1:200          1 

1.07  Půdorys 1.PP    1:50          8 

1.08  Půdorys 1.NP    1:50          8 

1.09  Půdorys 2.NP    1:50          8 

1.10  Půdorys 3.NP    1:50          8 

1.11  ŘEZ A-A’    1:50          8 

1.12  ŘEZ B-B’    1:50          8 

1.13  Pohled západní   1:100          2 

1.14  Pohled východní   1:100          2 

1.15  Pohled severní   1:100          2 

1.16  Pohled jižní    1:100          2 

1.17  Střecha DEKROOF 01  1:50          8 

1.18  Střecha DEKROOF 08  1:50          8 

1.19  Střecha DEKROOF 09-A  1:50          8 
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2. Stavebně konstrukční část 

 

2.1 Technická zpráva 

 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 

stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 

 

Nosný systém objektu je navržen ze systému YTONG. Nosné obvodové stěny jsou 

tvořeny tepelně izolačními tvárnicemi YTONG-Lambda+ P2-350 tl. 375 mm vyzdívané na 

tenkovrstvou zdící maltu YTONG. Spodní stavba bude vyzděna z tvárnic YTONG SILKA 

S12-1800 tl. 300 mm. Obvodový plášť je zateplen tepelnou izolací Isover EPS 100 F tl. 100 

mm. Nosné vnitřní stěny jsou navrhnuty z přesných tvárnic YTONG P2-400 šířky 300 mm, 

vyzdívané na tenkovrstvou zdící maltu YTONG. 

 

Příčky jsou rovněž navrhnuty ze systému YTONG. Vnitřní nenosné příčky jsou 

vyzděny z přesných příčkovek YTONG P2-500 tloušťky 100 a 150 mm, vyzdívaných na 

tenkovrstvou zdící maltu YTONG. Příčky se připojují k nosnému zdivu pomocí nerezového 

pásku, který vložíme do ložné spáry a připevníme hřebíkem nebo pouze vmáčkneme do 

maltové lože. 

 

V objektu jsou navrhnuty nosné ploché překlady YTONG PSF IV v délkách 900, 

1250, 1750, 2000 a 2500 mm. Nenosné překlady NEP 10 jsou především použity pro dveřní 

otvory. 

 

Stropní konstrukce je navržena pomocí bílého stropu YTONG, který bude zhotoven 

na stavbě z prefabrikovaných železobetonových nosníku Xella v délkách 3400, 5200 a 5400 

mm, stropních vložek Miako P4-500 z pórobetonu a monolitické zálivky z betonu C16/20 s 

vyztuženou kari sítí 150x150 mm. Celková tloušťka stropní konstrukce je 250 mm. Součástí 

stropu je i věnec, umístěn po obvodu budovy a je tvořen věncovou tvárnicí YTONG P4-500 

s izolací. 
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Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá střecha s hlavní 

vodotěsnící vrstvou z měkčeného PVC a spádovou vrstvou vytvořenou tepelnou izolací. Spád 

střešních rovin je navrhnut 3%. Nosnou konstrukci pro střešní plášť tvoří bílý strop YTONG 

tl. 250 mm. Přístup na střechu je navržen z venkovního prostoru pomocí ocelového žebříku 

umístěného z jižní strany objektu na fasádě. Odvodnění střechy je realizováno pomocí dvou 

vpustí GULLYDEK DN 125.  

 

 Schodiště je dvouramenné tvořeno systémem YTONG. Každé rameno má 9 stupňů. 

Výška schodišťového stupně je 161,11 mm, šířka 275 mm a šířka ramene je 1400 mm.   

Schodišťové stupně jsou vyztužené pórobetonové prvky, jež jsou uloženy na obou koncích. 

Ukládáme je do tenkovrstvé zdící malty YTONG stejně jako tvárnice. Nejnižší schodišťový 

stupeň položíme na základovou desku vždy výš o tloušťku podlahy. Uložení stupně na každou 

stranu je 150 mm. Mezipodesta je tvořena stropními dílci YTONG P3,3-600, které jsou stejně 

jako dílce uloženy 150 mm na každou stranu do nosného zdiva. 

 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

 

Pro výstavbu objektu byl použit kompletní zdící systém YTONG a to jak pro 

vodorovné, tak i pro svislé konstrukce. Střešní plášť je navrhnut z materiálu firmy 

DEKTRADE.  

 

c) Hodnoty užitých, klimatických a dalších zatížení užívaných při návrhu stavby 

 

Stavba je navržena do klimatických podmínek – II sněhová oblast, III větrná oblast. 

Pro navrhovanou konstrukci jsou uvažovány následující hodnoty: 

  

Užitné zatížení ………….1,5 KN/m
2 

Klimatické vlivy ………..Zatížení větrem: oblast III      wo = 0,45 KN/m
2
 

            Zatížení sněhem: oblast II      so = 1,0 KN/m
2
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d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 

 

V objektu se nenacházejí žádné zvláštní konstrukce. 

 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce  

 

Při realizaci stavby bude postupováno podle běžných postupů uvedených výrobcem, 

při kterých nebude ovlivněna stabilita vlastní konstrukce. 

 

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů 

 

Při realizaci stavby se nebudou provádět žádné bourací ani podchycovací práce. 

  

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných zařízení 

 

Stavbyvedoucí a stavební dozor budou dbát na dodržení technologických postupů 

výstavby a kontrolovat řádné provedení prací zakrývaných konstrukcí před jejich úplným 

zakrytím. 

 

h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 

software 

 

Při provádění stavby je nutno respektovat platné předpisy, zákony, vyhlášky a normy 

ČSN, zejména: 

- Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 

- Vyhláška č. 137/1998 Sb., O obecných technických požadavcích na výstavbu ve 

znění vyhlášky č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb. 

- Zákon č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi. 
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- ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí 

- ČSN 73 1000 – Zakládání staveb 

- ČSN 73 1101 – Navrhování zděných konstrukcí 

- ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

- ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb 

- ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží 

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost, nevýrobní objekt 

- ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí 

- ČSN 73  1203 – Navrhování konstrukcí 

- ČSN 73 1901 – Navrhování plochých střech 

- ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí 

- ČSN 73 3050 – Zemní práce – všeobecná ustanovení 

- ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební 

- ČSN 74 4130 – Schodiště a šikmé rampy 

- ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

- ČSN ISO 717-1,2 – Akustika, hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a 

stavebních konstrukcí 

- ČSN ISO 3864 – bezpečnostní barvy a značky   

 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

 

Nejsou specifikovány žádné další požadavky. 
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1. Obecné informace 

 

1.1   Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:  Bytový dům 

Místo stavby:  ulice Hořinůška, 747 66 Dolní Lhota 

Katastrální území:  Dolní Lhota u Ostravy 

Kraj:    Moravskoslezský 

Okres:   Ostrava-město 

Charakter stavby:  Novostavba 

Stavební parcela:  301/17, 301/18 

Sousedící parcely:  296/7, 1058/2, 296/6, 301/19, 301/16 

 

Stavebník, investor:  Obec Dolní Lhota 

    Poštovní 250 

    747 66 Dolní Lhota 

E-mail: obecdolnilhota@iol.cz 

Tel.: 553 768 014 

 

Objednatel:   Obec Dolní Lhota 

    Poštovní 250 

    747 66 Dolní Lhota 

E-mail: obecdolnilhota@iol.cz 

    Tel.: 553 768 014 

 

Projektant:   Martin Sobas 

    Na Strážnici 221 

    747 66 Dolní Lhota 

    E-mail: martin.sobas@post.cz 

    Tel.: 723 910 812 

 

Zhotovitel:   Bude vybrán na základě výběrového řízení   

mailto:martin.sobas@post.cz
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1.2   Popis stavby 

 

Bytový dům se nachází mezi řadovými domy v obci Dolní Lhota na ulici Hořinůška. 

Parcela č. 301/17 a 301/18 je ve schváleném územním plánu obce určena pro bytovou 

výstavbu a je ve vlastnictví obce Dolní Lhota. Přístup na pozemek je z asfaltové komunikace 

ulice Hořínůška. Pozemek je mírně svažitý se vzrostlými stromy a doposud byl využíván jako 

obecní zeleň. Veškeré inženýrské sítě se nacházejí v přilehlé asfaltové komunikaci ulice 

Hořinůška. Bytový dům je zejména určen rodinám s jedním nebo dvěma dětmi. Objekt je 

navržen tak, aby svým vzhledem nenarušoval okolní zástavbu. 

 

Objekt je třípodlažní částečně podsklepený s půdorysnými rozměry 19,19 x16,45 m a 

výškou 9,56 m. Je koncipován jako jednoduchý kvádr orientovaný delší stranou ve směru 

východ – západ. Vstup do objektu se nachází ze západní strany a je opatřen plošinou pro 

invalidní vozíky.  

 

1.NP je projektováno jako bezbariérové a nacházejí se v něm dvě bytové jednotky 

3+1, z nichž jedna je určena především pro obyvatele s omezenou schopností pohybu a 

orientace, dále se zde nachází místnost pro kočárky a místnost pro bicykly. Ve vyšších 

podlažích 2.NP a 3.NP jsou vždy dvě bytové jednotky 2+1 a jedna 3+1, určené především pro 

rodiny s dětmi. V suterénu se nachází sklady, které jsou součástí jednotlivých bytů a 

technická místnost, která bude využívaná jako kotelna. Všechny bytové jednotky mají 

obdobnou koncepci a jejich součástí jsou také balkóny. 

 

Jednotlivé podlaží bytového domu jsou komunikačně obslouženy pomocí 

dvouramenného prefabrikovaného schodiště. Před vstupem do objektu ze západní strany je 

vybudovaná asfaltová plocha s parkovištěm pro obyvatele domu.  

 

Zastřešení objektu je realizováno jednoplášťovou mechanicky kotvenou plochou 

střechou bez provozu, s hlavní vodotěsnící vrstvou z fólie z měkčeného PVC a spádovou 

vrstvou vytvořenou tepelnou izolací. Spád střešních rovin je navrhnut 3%. Přístup na střechu 

je navržen z venkovního prostoru pomocí ocelového žebříku. Odvodnění střechy je 

realizováno pomocí dvou vpustí GULLYDEK DN 125.  
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1.3   Podkladní konstrukce 

 

Jako podkladní konstrukce pro jednoplášťovou plochou střechu bude bílý strop 

YTONG celkové tloušťky 250 mm. 

 

2. Materiály 

 

2.1   Skladba střešního pláště 

 

Jednoplášťová plochá střecha DEKROOF 01 : 

  

DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm 

   FILTEK  300 

   Spádové klíny EPS 100 S tl. 20-240 mm 

EPS 100 S tl. 140 mm 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm 

DEKPRIMER   

Stropní konstrukce YTONG tl. 250 mm 

 

2.2   Použité materiály 

 

Materiály použité na skladbu zastřešení jednoplášťové ploché střechy DEKROOF 01 

jsou navrhnuty a vyrobeny firmou DEKTRADE.   

 

DEKPRIMER [3] 

 

Je za studena zpracovaná asfaltová penetrační emulse určená na podkladní beton. 

Slouží ke zvýšení přilnavosti k podkladu pro vrstvené izolační systémy plochých střech. Je 

šetrná k životnímu prostředí, neobsahuje žádné toxické látky, je rychleschnoucí a pachově 

neutrální. Spotřeba cca 0,1 – 0,4 Kg/m
2
 v závislosti na druhu a kvalitě podkladu.  
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Je balen v plastových nádobách 12kg a 25kg. Skladovat je možno maximálně 6 

měsíců od data výroby v originálních řádně uzavřených obalech v suchých krytých skladech 

tak, aby byl chráněn před účinkem vody, vlhkem a mrazem. 

 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [4] 

 

Je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložku tvoří skleněná tkanina 

plošné hmotnosti 200 g/m
2
. Slouží jako parotěsnící a pojistná hydroizolace plochých střech. 

Pás je bodově nataven na betonový podklad a nelze jej vystavit dlouhodobému UV záření. 

Hydroizolační pás je certifikován systémem ISO 9001.  

 

Schéma složení pásu: 

                                           Jemný separační posyp 

                                                          Asfaltová hmota SBS modifikovaná 

                                             Impregnovaná skleněná tkanina 

                                             Asfaltová hmota SBS modifikovaná  

                                             Separační PE folie 

Obr. 2 Schéma složení pásu [4] 

 

Jednotlivé role s pásy se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chráněny před 

dlouhodobým UV zářením a povětrnostními vlivy. Na tento výrobek výrobce poskytuje 10 

letou záruku za předpokladu správného zabudování do konstrukce. 

 

Tepelná izolace EPS 100 S Stabil 

 

Další vrstvu tvoří tepelně izolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrénu 

EPS 100 S tloušťky 140 mm. Plní především funkci tepelně izolační a budou bodově 

přilepeny za pomocí lepidla PUK k pásu GLASTEK. 
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Spádové klíny EPS 100 S Stabil [6] 

 

    Spádové klíny jsou tepelně izolační desky ze stabilizovaného polystyrénu EPS 

100S vyrobeny na míru pro danou střechu. Tloušťka spádových klínů je 20-240 mm. Klíny 

jsou vyráběny v půdorysných rozměrech 1000x1000 mm a jsou přesně umísťovány podle 

kladečského plánu. Při kladení budou desky ze spádových klínů bodově přilepeny k tepelně 

izolačním deskám, aby nedocházelo k jejím pohybům v důsledku působení větru. Budou 

skladovány na paletách v uzavřeném skladu.  

 

Filtek 300 [7] 

 

Používá se pro separaci a ochranu fólie DEKPLAN 76. Jedná se o textilii, ze 

syntetických nenasákavých vláken na bázi polypropylenu. Plošná hmotnost textilie je 200-800 

g/m
2
. Textilie se pokládá v celé ploše, kde bude provedena hydroizolace i pod profily 

z ocelových plechů, vytažení na stěny, atiku. Dodává se v rolích šířky 2 m, které budou 

skladovány ve vodorovné poloze a chráněny před povětrnostními a atmosférickými vlivy. 

 

DEKPLAN 76 [5] 

 

Hlavní hydroizolační vrstvu tvoří fólie z měkčeného PVC o tloušťce 1,5 mm. Fólie je 

odolná proti účinkům UV záření, dosahuje vynikající dlouhodobé rozměrové stálosti a je 

charakteristická nízkou hodnotou faktoru difuzního odporu. Fólie se kotví k podkladu 

kotvami s přítlačnými talířky zpravidla ve spojích, v případě potřeby vysokého počtu kotev i 

v ploše fólie. Jednotlivé fólie se spojují horkovzdušným přístrojem – svařováním. Fólie je 

skladovaná ve vodorovné poloze. V případě teplot pod +5˚C je nutné role před aplikací 

skladovat v temperovaných skladech. 

 

Tepelná izolace Isover EPS 100 S  

 

Pro zateplení atiky bude použita tepelná izolace EPS 100 S tloušťky 100 mm, 

kotvená do zdiva talířovými hmoždinkami. 
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GULLYDEK [8] 

 

Pro odvodnění střechy budou použity dvě tepelně izolační vpusti GULLDYDEK DN 

125 s PVC límcem a nástavným ochranným košem pro zachycení hrubých nečistot. Těleso 

vtoku je vyrobeno z PUR hmoty, která má dobré tepelně izolační vlastnosti. 

 

Spojovací plechy 

 

Jsou vyrobeny z pozinkovaných ocelových plechů, spodní strana plechu je lakovaná 

a na vrchní straně je vrstva PVC. Hydroizolační fólie se po okrajích střechy, v místech změny 

sklonu střechy, tvarově stabilizuje k podkladu navařením na profily ze spojovacího plechu. 

 

  TOPWET TWOP 110 PVC [10] 

 

Pro odvětrávání kanalizace je navrhnut komínek s integrovanou manžetou z PVC, 

doplněn systémem základové desky TWOD 110 s integrovanou manžetou z modifikovaného 

asfaltu pro napojení na parozábranu. 

 

OSB deska 

 

Na korunu atiky bude umístěna pod 3% spádem OSB deska tloušťky 30 mm, která 

bude přes dřevěné trámky kotvena do zdiva atiky. 

 

2.3   Převzetí materiálů 

 

   Převzetí materiálů provádí buď stavbyvedoucí, nebo osoba jim pověřená. Při 

předání se musí vizuálně prohlídnout předávané materiály, zda nebyly dopravou porušeny. 

Zápisy z předání materiálů musí být zaznamenány do stavebního deníku. Materiál skladujeme 

na místech určených projektem zařízení staveniště. 
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3. Pracovní podmínky 

 

3.1   Připravenost staveniště  

 

Podkladní konstrukci pro vrstvy střešního pláště tvoří bílý strop YTONG 

s betonovou zálivkou tl. 50 mm. Podklad musí být dostatečně stabilní, především musí být 

zajištěna stabilita nosné konstrukce a soudržnost jednotlivých vrstev. Povrch nesmí být 

výrazně hrubý, s ostrými hranami a výstupky a před pokládkou hydroizolace musí být řádně 

očištěn od všech volných nečistot, kamínků, stojící vody, ledu a sněhu. 

 

Hydroizolace z asfaltových pásů by se neměla provádět za deště, sněhu, námrazy 

nebo příliš silného větru. Teplota vzduchu, pásů a podkladu pro natavování by neměla 

klesnout pod  5˚C. Minimální teplota je stanovena s ohledem na mezní podmínky pro kvalitní 

práci instalatérů, pás je možné zpracovat i za nižších teplot až do -25˚C. Při práci za nízkých 

teplot je nutno počítat se zvýšením spotřeby plynu do hořáku a zpomalením pokládky. [1] 

 

 Svařování fólie DEKPLAN je doporučeno provádět za teplot vyšších než 5˚C. 

V případě, že je teplota nižší než 5˚C je nutno role před aplikací skladovat v temperovaných 

skladech a práce musí provádět zkušený instalatér, který je schopen fólii svařovat i za nižších 

teplot. Při teplotách nižších než 0˚C je nutno dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po povrchu 

hydroizolace. Při dešti nebo sněžení je doporučeno instalatérské práce přerušit z důvodu 

potencionálního úrazu elektrickým proudem nebo zničením zařízení. Při lepení fólií musí být 

svařované plochy suché. [2] 

 

Stavební parcela č. 301/17 a 301/18 k.ú. Dolní Lhota u Ostravy je ve schváleném 

územním plánu obce určena pro bytovou výstavbu. Přístup na pozemek je z asfaltové 

komunikace ulice Hořínůška, ze které bude také prováděno zásobování stavby materiálem. 

Pozemek je mírně svažitý se vzrostlými stromy a doposud byl využíván jako obecní zeleň. Na 

parcele se nenacházejí žádné objekty ani cesty. Materiál pro tvorbu střešní konstrukce bude 

skladován v uzavřených skladech. 
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3.2   Převzetí pracoviště 

 

Před zahájením stavebních prací se provede technická přejímka pracoviště. Převzetí 

pracoviště provádí buď stavbyvedoucí, nebo osoba jim pověřená. Výsledkem převzetí 

pracoviště bude zápis o předání a převzetí. O všem musí být proveden záznam do stavebního 

deníku. 

 

Stavbyvedoucí provede kontrolu hlavních rozměrů objektu, povolených odchylek 

nerovnoměrnosti podkladu, kontrolu stability podkladu a soudržnosti jednotlivých vrstev 

podkladu. Dále zkontroluje, zda je povrch bez ostrých hran, výstupků a řádně očištěn od 

nečistot a kamínků. Při přebírání materiálu se provádí jeho vizuální prohlídka, zda materiál 

nebyl dopravou porušen, kontrola správnosti typu a počtu materiálu dle dodacího listu.   

 

3.3   Personální obsazení 

 

Složení pracovní čety: 

 

1 Vedoucí čety – dohlíží na kvalitu provedené práce a dodržení technologické kázně 

                    – řídí montážní práce 

3 Odborní pracovníci – provádějí pokrývačské a klempířské práce 

          – dbají na kvalitu provedených prací 

3 Dělníci – vykonávají pomocné práce dle pokynů tesaře 

               – zajišťují přísun materiálů k místu montáže   

 

  Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, 

pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí 

být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny a v 

souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. Kontrola a organizace stavební práce bude provedena 

stavbyvedoucím. 
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3.4   Stroje a pomůcky 

 

Ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem LEISTER TRIAC, tryska ke 

svařovacímu přístroji 20 a 40 mm, mosazný přítlačný váleček na detaily, instalatérské nůžky, 

příklepová vrtačka, nůžky na plech, metr, pásmo, šněrovačka, vodováha, prodlužovací kabel, 

zednická lžíce, míchačka, vědro, špachtle, rozbalovač. 

 

4. Pracovní postup 

 

Očištění podkladního povrchu 

 

Před započetím stavebních prací nejprve řádně očistíme před aplikací první vrstvy 

střešního pláště podkladní povrch. Povrch musí být očištěn od nečistot, prachu, kamínků, 

sněhu a ledu.  

 

Provedení penetračního nátěru [3] 

 

Na čistý, suchý a soudržný povrch o teplotě minimálně + 5˚C naneseme asfaltový 

penetrační nátěr DEKPRIMER. Nátěr slouží především ke zvýšení přilnavosti k podkladu pro 

vrstvené izolační systémy plochých střech. Podklad musí být v takovém vlhkostním stavu, 

aby umožnil vytvoření souvislé vrstvy penetrační emulse. Před zahájením nanášení nátěru na 

podklad je nutno provést řádné promíchání obsahu nádoby. Nanášení na povrch provedeme 

pěnovým válečkem. Použité nářadí očistíme vodou, zaschlé zbytky očistíme obvyklými 

čisticími prostředky.  Následnou vrstvu asfaltového pásu pokládáme až po řádném zaschnutí 

nanesené vrstvy DEKPRIMERU.  

 

Pokládka pásu z modifikovaného asfaltu [1] 

 

Po zaschnutí vrstvy penetračního nátěru začneme pokládat pás z SBS modifikovaného 

asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL s nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Všechny 

pásy klademe jedním směrem. Spoje musí být mezi sebou posunuty o polovinu šířky. Pásy se 
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kladou na vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního a čelního spoje měl tvar 

písmena T. Minimální přesah čelního spoje je 100 mm a bočního 80 mm.  Spoje pásů na 

střechách se orientují po směru toku vody. Asfaltové pásy budou k podkladu bodově nataveny 

za pomocí plynového hořáku. Při natavování musíme neustále rozvíjet role pásu za pomocí 

rozbalovače rolí. Nahřátí krycí vrstvy pásu musí být co nejintenzivnější a přitom co nejkratší. 

Nejprve provedeme rozvinutí pásu a jeho usazení do správné polohy. Polovinu pásu svineme 

ke středu a natavíme ji, stejný postup provedeme i s druhou polovinou pásu. 

 

Tepelně izolační vrstva 

 

Tepelně izolační desky EPS 100 S tloušťky 140 mm klademe na vrstvu asfaltového 

pásu. Desky budou bodovým lepením přichyceny k asfaltovému pásu pomoci PUK lepidla. 

Přichycení především zamezuje v pohybu desek důsledkem montážních a povětrnostních 

podmínek. 

 

Spádová vrstva 

 

Tepelně izolační vrstva ze spádových klínů EPS 100 S bude kladena na vrstvu tepelně 

izolačních desek tak, aby byly spáry jednotlivých vrstev polystyrénu prostřídány. Jednotlivé 

spádové klíny budou přesně očíslovány a kladeny podle kladečského plánu. Z montážních a 

povětrnostních důvodů budou spádové klíny bodově přilepeny k tepelně izolačním deskám 

pomocí PUK lepidla.  

 

Separační vrstva [2] 

 

V důsledku zamezení kontaktu mezi nesnášenlivými materiály (pro separaci pěnového 

polystyrénu od hydroizolační fólie) použijeme separační textilii FILTEK 300, ze 100% 

polypropylénu. Kladení separační textilie na spádovou tepelně izolační vrstvu bude v celé 

ploše pod následující vrstvou fólie DEKPLAN 76 tak, aby bylo zcela zamezeno kontaktu této 

fólie s vrstvou pěnového polystyrénu. Pruhy textilie klademe volně s přesahy 100-150 mm, 

nejméně však 50 mm. Spoje budou bodově spojeny horkovzdušným přístrojem. Textilie musí 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 
 

-61- 

 

být v den položení zakryta následující vrstvou. Kladení probíhá za minimálního větru, 

v případě silnějšího větru kotvíme fólii k podkladu. 

 

Hydroizolační vrstva [2] 

 

Hlavní hydroizolační vrstva je tvořena hydroizolační fólii z PVC-P DEKPLAN 76. 

Kladení fólií na separační vrstvu bude probíhat tak, aby bylo zamezeno případné vniknutí 

vody do skladby střechy. Jednotlivé pruhy fólie začínáme klást od okrajů střechy a pokládáme 

je na vazbu tak, aby posun čelních spojů byl nejméně 200 mm. Nesmí vzniknout křížové 

spoje. V místech, kde dochází ke křížení příčného a podélného spoje, musíme roh fólie 

seříznout do oblouku. Podélný a příčný přesah fólie při pokládce je min. 100 mm (přesah je 

vyznačen potiskem na druhé straně fólie). Jednotlivé fólie se spojují svařováním pomocí 

horkovzdušné pistole. Svařované plochy fólií musí být čisté a suché. Při kladení nejprve fólie 

lehce bodově spojíme tak, aby bylo umožněno v případě nesprávného umístění jejich 

rozpojení. Po provedené kontrole správného osazení a napnutí můžeme provést vodotěsný 

svar. Minimální šířka podélného a příčného sváru je 30 mm. Fólii kotvíme do podkladního 

betonu pomocí platového teleskopu se zapuštěnou kotvou. Plastový teleskop omezuje vznik 

tepelného mostu a jeho délka je 3/4 délky celkové kotvené tloušťky.  
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Empirický návrh kotevních prvků [2] 

 

Pro návrhovou únosnost kotvy minimálně 0,4 KN. 

 

Výška objektu Oblast plochy Okrajová oblast Rohová oblast 

od 8 do 20 m 3 Ks/m
2
 6 Ks/m

2
 9 Ks/m

2
 

 

Výpočet oblastí ploché střechy dle ČSN EN 1991-1-4 

  

Půdorysné rozměry objektu 19,19x16,45 m 

Výška budovy 9,56 m 

 b – půdorysný směr budovy kolmý na směr větru 

 h – výška budovy 

 

 Výpočet velikosti oblasti pro vítr ve směru kolmém na : 

 Delší půdorysný rozměr     

 e = menší z hodnot b nebo 2h 

 b = 19,19 m, 2h = 19,12 m → e = 19,12 m    

  

Délka rohu e/4 = 4,8 m 

Šířka rohu e/10 = 1,9 m 

 

Kratší půdorysný rozměr 

e = menší z hodnot b nebo 2h 

 b = 16,45 m, 2h = 19,12 m → e = 16,45 m    

  

Délka rohu e/4 = 4,1 m 

Šířka rohu e/10 = 1,6 m 
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Provedení střešního vtoku GULLYDEK [8] 

  

 Střešní vtok GULLYDEK se osazuje do kruhového otvoru průměru 190 mm ± 10 mm. 

Vtok musí přírubou sedět na podklad. Do připraveného otvoru se osadí střešní vtok a zasune 

se do hrdla vnitřního odpadního potrubí. V místě příruby se střešní vtok přikotví k nosné 

konstrukci. Před osazením nástavce se do kruhové drážky v tělese vtoku vloží těsnící kroužek. 

Provede se zkrácení nástavce v závislosti na tloušťce tepelné izolace. Po odříznutí pilníkem 

zkosíme spodní okraj nástavce a před zasunutím se spodní okraj nástavce natře kluzným 

prostředkem. Následně bude provedeno napojení vtoku s integrovanou manžetou DEKPLAN 

na hydroizolaci. Nakonec bude střešní vtok opatřen vtokovou mřížkou. 

 

Provedení atiky 

  

Na boční plochu a korunu atiky bude nanesen pomocí válečku penetrační nátěr 

DEKPRIMER. Na tento nátěr bude nataven modifikovaný asfaltový pás GLASTEK vytažený 

až na korunu atiky. Zateplení atiky z vnější strany bude provedeno fasádním polystyrénem 

Isover EPS-F tl. 100 mm, vnitřní strana atiky bude zateplena polystyrénem Isover EPS 100 

S tl. 100 mm a koruna atiky bude zateplena extrudovaným polystyrénem Isover XPS tl. 

30mm. Nalepení polystyrénu k podkladu se provede nanesením lepidla WEBER 700. 

Polystyrén se přikotví do zdiva atiky talířovou hmoždinkou. Na korunu atiky se připevní ve 

spádu 3% OSB deska tl. 30 mm. OSB deska bude položena na dva podkladní dřevěné trámky, 

které umožní OSB desku přichytit ve zvoleném spádu. Deska se bude kotvit do zdiva atiky 

pomocí ocelových kotev. V místě přechodu střechy na atiku se použije profil z 

pozinkovaného ocelového plechu, který je ze spodní strany lakovaný a z vrchní strany je 

vrstva PVC. Tento profil se použije i v místě přechodu boční strany atiky na korunu atiky. 

Kotvení těchto profilů bude provedeno do atiky a do OSB desky. Pro ukončení atiky bude 

použita závětrná lišta z PVC profilu kotvená do OSB desky. Při pokládce hydroizolační fólie 

DEKPLAN 76 na boční stranu a korunu atiky se fólie tvarově stabilizuje k podkladu 

navařením na profily z pozinkovaného ocelového plechu.  
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Odvětrávání kanalizace komínek TOPWET TWOP 110 PVC 

 

Pro napojení odvětrávacího komínku na kanalizační potrubí se použije doplňující 

systém základové desky TWOD 110 s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltu pro 

vzduchotěsný prostup parotěsnící zábranou. Základová deska TWOD 110 se napojí  na vnitřní 

kanalizační potrubí a v místě příruby se přikotví k nosné konstrukci. Poté se provede napojení 

parotěsnící vrstvy na integrovanou manžetu z modifikovaného asfaltu. Ve vrstvě tepelně 

izolační se připraví otvor, do kterého se osadí odvětrávací komínek TWOP 110 

s integrovanou PVC manžetou, která se horkovzdušně spojí s položenými pásy hydroizolační 

fólie DEKPLAN. Šířka sváru musí být nejméně 30 mm.      

 

 

Obr. 4 Základová deska TWOD 110 [10] 

 

4.1   Jakost a kontrola kvality  

 

Všechny prováděné práce musí být provedeny v požadované kvalitě a v souladu s 

projektovou dokumentací. Na provádění konstrukce střešního pláště bude osobně dohlížet 

technický dozor investora. Za provedené práce nese odpovědnost vedoucí čety. 
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Přejímka a spojení hydroizolačního pásu  

 

Přejímka hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů se provede vždy po dokončení 

jednotlivých etap hydroizolační vrstvy a před zakrytím hotové hydroizolace ochrannými 

vrstvami. Provede se kontrola spojení asfaltových pásů s podkladem a kontrola spojení pásů 

mezi sebou.  

 

Překrytí spoje hydroizolačního pásu  

 

Kontrola překrytí pásu se provede vizuálně nebo namátkovým přeříznutím spoje 

pásu.  Svaření pásu se bude kontrolovat tažením špachtle nebo jiným podobným nástrojem po 

spoji s mírným tlakem proti spoji při teplotě asfaltového pásu 10˚C až 20˚C.  

 

Kontrola těsnosti hydroizolace  

 

Po dokončení vrstvy hydroizolace i v době průběhu jejího provádění je neustále 

potřeba kontrolovat, zda nedochází k poškození nechráněné hydroizolační vrstvy v důsledku 

stavebních procesů. Provedení zkoušky těsnosti je především důležité v případě, kdy bude 

hydroizolace zakryta dalšími vrstvami konstrukce. 

 

Kontrola spojení a těsnosti hydroizolace z PVC  

 

Kontrola svárů fólie se provede 0,25 – 1 hodinu po jeho dokončení. Především se 

provádí kontrola spojitosti a mechanické odolnosti provedených svárů zkušební jehlou. 

Zkouška spočívá v tažení kovového hrotu zkušební jehly po spoji a provádí se až po 

vychladnutí spoje, zhruba po 15 minutách od provedení sváru.   

 

Přejímka hydroizolace z PVC  

 

Při přejímce musí být prokázáno, že jsou práce provedeny v požadované kvalitě. 

Kontrolu provede vedoucí pracovní čety. Především se kontroluje neporušenost hydroizolace 
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v celé ploše střechy, provedení svárů a střešních detailů. Závěr kontroly bude zaznamenán do 

stavebního deníku.  

 

4.2   Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

 

Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, 

pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí 

být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny a v 

souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

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

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením 

vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích.  

 

V době výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Pro 

práce bude použita běžná mechanizace a zvedací zařízení. Podle BOZP by neměl být žádný 

pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí, aby neutrpěl úraz. U každého pracovníka 

jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno ve stavebním deníku. 

 

4.3   Ochrana životního prostředí 

 

Se vzniklým odpadem bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech 

a vyhlášky č. 381/2001 Sb. vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou je stanoven 

katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů.  Vzniklý odpadový materiál na staveništi 

bude tříděn a následně recyklován. Nerecyklovatelný odpadový materiál bude uložen na 

skládce k tomu určené. Na staveništi musí být zabráněno rozptylu odpadu v okolí stavby. 

Práce budou prováděny pouze v určené hodiny a nebudou narušovat noční klid. 
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1. Obecné informace 

 

1.1 Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:  Bytový dům 

Místo stavby:  ulice Hořinůška, 747 66 Dolní Lhota 

Katastrální území:  Dolní Lhota u Ostravy 

Kraj:    Moravskoslezský 

Okres:   Ostrava-město 

Charakter stavby:  Novostavba 

Stavební parcela:  301/17, 301/18 

Sousedící parcely:  296/7, 1058/2, 296/6, 301/19, 301/16 

 

Stavebník, investor:  Obec Dolní Lhota 

    Poštovní 250 

    747 66 Dolní Lhota 

E-mail: obecdolnilhota@iol.cz 

Tel.: 553 768 014 

 

Objednatel:   Obec Dolní Lhota 

    Poštovní 250 

    747 66 Dolní Lhota 

E-mail: obecdolnilhota@iol.cz 

    Tel.: 553 768 014 

 

Projektant:   Martin Sobas 

    Na Strážnici 221 

    747 66 Dolní Lhota 

    E-mail: martin.sobas@post.cz 

    Tel.: 723 910 812 

 

Zhotovitel:   Bude vybrán na základě výběrového řízení   

mailto:martin.sobas@post.cz


BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 
 

-70- 

 

1.2 Popis stavby 

 

Bytový dům se nachází mezi řadovými domy v obci Dolní Lhota na ulici Hořinůška. 

Parcela č. 301/17 a 301/18 je ve schváleném územním plánu obce, určena pro bytovou 

výstavbu a je ve vlastnictví obce Dolní Lhota. Přístup na pozemek je z asfaltové komunikace 

ulice Hořínůška. Pozemek je mírně svažitý se vzrostlými stromy a doposud byl využíván jako 

obecní zeleň. Veškeré inženýrské sítě se nacházejí v přilehlé asfaltové komunikaci ulice 

Hořinůška. Bytový dům je zejména určen rodinám s jedním nebo dvěma dětmi.  

 

Objekt je třípodlažní částečně podsklepený s půdorysnými rozměry 19,19 x16,45 m a 

výškou 9,56 m. Je koncipován jako jednoduchý kvádr orientovaný delší stranou ve směru 

východ – západ. Vstup do objektu se nachází ze západní strany a je opatřen plošinou pro 

invalidní vozíky.  

 

1.NP je projektováno jako bezbariérové a nacházejí se v něm dvě bytové jednotky 

3+1, z nichž jedna je určena především pro obyvatele s omezenou schopností pohybu a 

orientace, dále se zde nachází místnost pro kočárky a místnost pro bicykly. Ve vyšších 

podlažích 2.NP a 3.NP jsou vždy dvě bytové jednotky 2+1 a jedna 3+1, určené především pro 

rodiny s dětmi. V suterénu se nachází sklady, které jsou součástí jednotlivých bytů a 

technická místnost, která bude využívaná jako kotelna. Všechny bytové jednotky mají 

obdobnou koncepci a jejich součástí jsou také balkóny. 

 

Jednotlivé podlaží bytového domu jsou komunikačně obslouženy pomocí 

dvouramenného prefabrikovaného schodiště. Před vstupem do objektu ze západní strany je 

vybudovaná asfaltová plocha s parkovištěm pro obyvatele domu.  

 

Zastřešení objektu je realizováno jednoplášťovou plochou střechou bez provozu, 

s násypem kameniva,  hlavní vodotěsnící vrstvou z fólie z měkčeného PVC a spádovou 

vrstvou vytvořenou tepelnou izolací. Spád střešních rovin je navrhnut 3%. Přístup na střechu 

je navržen z venkovního prostoru pomocí ocelového žebříku. Odvodnění střechy je 

realizováno pomocí dvou vpustí GULLYDEK DN 125 opatřených šachtou TOPWET s PVC 

krycí mřížkou. 
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1.3 Podkladní konstrukce 

 

Jako podkladní konstrukce pro jednoplášťovou plochou střechu bude bílý strop 

YTONG celkové tloušťky 250 mm. 

 

2. Materiály 

 

2.1   Skladba střešního pláště 

 

Jednoplášťová plochá střecha DEKROOF 08 : 

  

Prané říční kamenivo frakce 16-32 tl. 50 mm 

FILTEK 500     

DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm 

   FILTEK  300 

   Spádové klíny EPS 150 S tl. 20-240 mm 

EPS 150 S tl. 140 mm 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm 

DEKPRIMER 

Stropní konstrukce YTONG tl. 250 mm 

 

2.2   Použité materiály 

 

Materiály použité na skladbu zastřešení jednoplášťové ploché střechy DEKROOF 08 

jsou navrhnuty a vyrobeny firmou DEKTRADE.   

 

DEKPRIMER [3] 

 

Je za studena zpracovaná asfaltová penetrační emulse určená na podkladní beton. 

Slouží ke zvýšení přilnavosti k podkladu pro vrstvené izolační systémy plochých střech. Je 
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šetrná k životnímu prostředí, neobsahuje žádné toxické látky, je rychleschnoucí a pachově 

neutrální. Spotřeba cca 0,1 – 0,4 Kg/m
2
 v závislosti na druhu a kvalitě podkladu.  

 

Je balen v plastových nádobách 12kg a 25kg. Skladovat je možno maximálně 6 

měsíců od data výroby v originálních řádně uzavřených obalech v suchých krytých skladech 

tak, aby byl chráněn před účinkem vody, vlhkem a mrazem. 

 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [4] 

 

Je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložku tvoří skleněná tkanina 

plošné hmotnosti 200 g/m
2
. Slouží jako parotěsnící a pojistná hydroizolace plochých střech. 

Pás je bodově nataven na betonový podklad a nelze jej vystavit dlouhodobému UV záření. 

Hydroizolační pás je certifikován systémem ISO 9001.  

 

Jednotlivé role s pásy se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chráněny před 

dlouhodobým UV zářením a povětrnostními vlivy. Na tento výrobek výrobce poskytuje 10 

letou záruku za předpokladu správného zabudování do konstrukce. 

 

Tepelná izolace EPS 150 S Stabil  

 

Další vrstvu tvoří tepelně izolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrénu 

EPS 100 S tloušťky 140 mm. Plní především funkci tepelně izolační a budou bodově 

přilepeny za pomocí lepidla PUK k pásu GLASTEK. 

   

Spádové klíny EPS 150 S Stabil 

 

    Spádové klíny jsou tepelně izolační desky ze stabilizovaného polystyrénu EPS 

150S vyrobeny na míru pro danou střechu. Tloušťka vrstvy spádových klínů je 20-240 mm. 

Klíny jsou vyráběny v půdorysných rozměrech 1000x1000 mm a jsou přesně umísťovány 

podle kladečského plánu. Při kladení budou desky ze spádových klínů bodově přilepeny 

k tepelně izolačním deskám, aby nedocházelo k jejím pohybům v důsledku působení větru. 

Budou skladovány na paletách v uzavřeném skladu. 
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Filtek 300, Filtek 500 [7] 

 

Používá se pro separaci a ochranu fólie DEKPLAN 77. Jedná se o textilii ze 

syntetických nenasákavých vláken na bázi polypropylenu. Plošná hmotnost textilie je 200-800 

g/m
2
. Textilie se pokládá v celé ploše, kde bude provedena hydroizolace, i pod profily 

z ocelových plechů, vytažení na stěny, atiku. Dodává se v rolích šířky 2 m, které budou 

skladovány ve vodorovné poloze a chráněny před povětrnostními a atmosférickými vlivy. 

 

DEKPLAN 77 [5] 

 

Hlavní hydroizolační vrstvu tvoří fólie z měkčeného PVC o tloušťce 1,5 mm. Fólie 

musí být po instalaci vždy celoplošně zakryta dalšími vrstvami, aby bylo zabráněno 

přímému působení povětrnostních vlivů. Jednotlivé fólie se spojují horkovzdušným 

přístrojem – svařováním. Fólie je skladovaná ve vodorovné poloze. V případě teplot pod 

+5˚C je nutné role před aplikací skladovat v temperovaných skladech. 

 

Kamenivo 

 

Jako stabilizační a ochranná vrstva bude použito prané říční kamenivo frakce 16-32 

v tloušťce 50 mm.  

 

Tepelná izolace Isover EPS 100 S [6] 

 

Pro zateplení atiky bude použita tepelná izolace EPS 100 S tloušťky 100 mm, 

kotvená do zdiva talířovými hmoždinkami. 

 

GULLYDEK [8] 

 

Pro odvodnění střechy budou použity dvě tepelně izolační vpusti GULLDYDEK DN 

125 s PVC límcem a nástavným ochranným košem pro zachycení hrubých nečistot. Těleso 

vtoku je vyrobeno PUR hmoty, která má dobré tepelně izolační vlastnosti. 
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Šachta TOPWET [11] 

 

Pro ochranu střešního vtoku GULLYDEK před zasypáním stabilizační vrstvou 

praného říčního kameniva použijeme krycí šachtu z polyamidu TOPWET o rozměrech 

300x300x136mm. Je vyrobena z tvrdého, UV stabilního a povětrnosti odolného materiálu. Na 

bocích šachty jsou umístěny otvory pro odvod vody ze střechy. Otvíratelné víko umožňuje 

snadné čištění a kontrolu střešní vpustě. 

 

Spojovací plechy 

 

Jsou vyrobeny z pozinkovaných ocelových plechů, spodní strana plechu je lakovaná 

a na vrchní straně je vrstva PVC. Hydroizolační fólie se po okrajích střechy, v místech změny 

sklonu střechy, tvarově stabilizuje k podkladu navařením na profily ze spojovacího plechu. 

 

TOPWET TWOP 110 PVC [10] 

 

Pro odvětrávání kanalizace je navrhnut komínek s integrovanou manžetou z PVC, 

doplněn systémem základové desky TWOD 110 s integrovanou manžetou z modifikovaného 

asfaltu pro napojení na parozábranu. 

 

OSB deska 

 

Na korunu atiky bude umístěna pod 3% spádem OSB deska tloušťky 30 mm, která 

bude přes dřevěné trámky kotvena do zdiva atiky. 

 

2.3   Převzetí materiálů 

 

   Převzetí materiálů provádí buď stavbyvedoucí, nebo osoba jim pověřená. Při 

předání se musí vizuálně prohlídnout předávané materiály, zda nebyly dopravou porušeny. 

Zápisy z předání materiálů musí být zaznamenány do stavebního deníku. Materiál skladujeme 

na místech určených projektem zařízení staveniště. 
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3. Pracovní podmínky 

 

3.1   Připravenost staveniště 

 

Podkladní konstrukci pro vrstvy střešního pláště tvoří bílý strop YTONG 

s betonovou zálivkou tl. 50 mm. Podklad musí být dostatečně stabilní, především musí být 

zajištěna stabilita nosné konstrukce a soudržnost jednotlivých vrstev. Povrch nesmí být 

výrazně hrubý, s ostrými hranami a výstupky a před pokládkou hydroizolace musí být řádně 

očištěn od všech volných nečistot, kamínků, stojící vody, ledu a sněhu. 

 

Hydroizolace z asfaltových pásů by se neměla provádět za deště, sněhu, námrazy 

nebo příliš silného větru. Teplota vzduchu, pásů a podkladu pro natavování by neměla 

klesnout pod  5˚C. Minimální teplota je stanovena s ohledem na mezní podmínky pro kvalitní 

práci instalatérů, pás je možné zpracovat i za nižších teplot až do -25˚C. Při práci za nízkých 

teplot je nutno počítat se zvýšením spotřeby plynu do hořáku a zpomalením pokládky. [1] 

 

 Svařování fólie DEKPLAN je doporučeno provádět za teplot vyšších než 5˚C. 

V případě, že je teplota nižší než 5˚C, je nutno role před aplikací skladovat v temperovaných 

skladech a práce musí provádět zkušený instalatér, který je schopen fólii svařovat i za nižších 

teplot. Při teplotách nižších než 0˚C je nutno dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po povrchu 

hydroizolace. Při dešti nebo sněžení je doporučeno instalatérské práce přerušit z důvodu 

potencionálního úrazu elektrickým proudem nebo zničením zařízení. Při lepení fólií musí být 

svařované plochy suché. [2] 

 

Stavební parcela č. 301/17 a 301/18 k.ú. Dolní Lhota u Ostravy je ve schváleném 

územním plánu obce určena pro bytovou výstavbu. Přístup na pozemek je z asfaltové 

komunikace ulice Hořínůška, ze které bude také prováděno zásobení stavby materiálem. 

Pozemek je mírně svažitý se vzrostlými stromy a doposud byl využíván jako obecní zeleň. Na 

parcele se nenacházejí žádné objekty ani cesty. Materiál pro tvorbu střešní konstrukce bude 

skladován v uzavřených skladech. 
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3.2   Převzetí pracoviště 

 

Před zahájením stavebních prací se provede technická přejímka pracoviště. Převzetí 

pracoviště provádí buď stavbyvedoucí, nebo osoba jim pověřená. Výsledkem převzetí 

pracoviště bude zápis o předání a převzetí. O všem musí být proveden záznam do stavebního 

deníku. 

 

Stavbyvedoucí provede kontrolu hlavních rozměrů objektu, povolených odchylek 

nerovnoměrnosti podkladu, kontrolu stability podkladu a soudržnosti jednotlivých vrstev 

podkladu. Dále zkontroluje, zda je povrch bez ostrých hran, výstupků a řádně očištěn od 

nečistot a kamínků. Při přebírání materiálů se provádí jeho vizuální prohlídka, zda materiál 

nebyl dopravou porušen, kontrola správnosti typu a počtu materiálu dle dodacího listu.   

 

3.3   Personální obsazení 

 

Složení pracovní čety: 

 

1 Vedoucí čety – dohlíží na kvalitu provedené práce a dodržení technologické kázně 

                         – řídí montážní práce 

3 Odborní pracovníci – provádějí pokrývačské a klempířské práce 

                            – dbají na kvalitu provedených prací 

3 Dělníci – vykonávají pomocné práce dle pokynů tesaře 

               – zajišťují přísun materiálů k místu montáže   

 

  Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, 

pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí 

být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny a v 

souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. Kontrola a organizace stavební práce bude provedena 

stavbyvedoucím. 
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3.4   Stroje a pomůcky 

 

Ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem LEISTER TRIAC, tryska ke 

svařovacímu přístroji 20 a 40 mm, mosazný přítlačný váleček na detaily, instalatérské nůžky, 

příklepová vrtačka, nůžky na plech, metr, pásmo, šněrovačka, vodováha, prodlužovací kabel, 

zednická lžíce, míchačka, vědro, špachtle, rozbalovač, lopata, hrábě. 

 

4. Pracovní postup 

 

Očištění podkladního povrchu 

 

Před započetím stavebních prací nejprve řádně očistíme před aplikací první vrstvy 

střešního pláště podkladní povrch. Povrch musí být očištěn od nečistot, prachu, kamínků, 

sněhu a ledu.  

 

Provedení penetračního nátěru [3] 

 

Na čistý, suchý a soudržný povrch o teplotě minimálně + 5˚C naneseme asfaltový 

penetrační nátěr DEKPRIMER. Nátěr slouží především ke zvýšení přilnavosti k podkladu pro 

vrstvené izolační systémy plochých střech. Podklad musí být v takovém vlhkostním stavu, 

aby umožnil vytvoření souvislé vrstvy penetrační emulse. Před zahájením nanášení nátěru na 

podklad je nutno provést řádné promíchání obsahu nádoby. Nanášení na povrch provedeme 

pěnovým válečkem. Použité nářadí očistíme vodou, zaschlé zbytky očistíme obvyklými 

čisticími prostředky.  Následnou vrstvu asfaltového pásu pokládáme až po řádném zaschnutí 

nanesené vrstvy DEKPRIMERU.  

 

Pokládka pásů z modifikovaného asfaltu [1] 

 

Po zaschnutí vrstvy penetračního nátěru začneme pokládat pás z SBS 

modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL s nosnou vložkou ze skelné 

tkaniny. Všechny pásy klademe jedním směrem. Spoje musí být mezi sebou posunuty o 
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polovinu šířky. Pásy se kladou na vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního a 

čelního spoje měl tvar písmena T. Minimální přesah čelního spoje je 100 mm a bočního 80 

mm.  Spoje pásů na střechách se orientují po směru toku vody. Asfaltové pásy budou 

k podkladu bodově nataveny za pomocí plynového hořáku. Při natavování musíme neustále 

rozvíjet role pásu za pomocí rozbalovače rolí. Nahřátí krycí vrstvy pásu musí být co 

nejintenzivnější a při tom co nejkratší. Nejprve provedeme rozvinutí pásu a jeho usazení do 

správné polohy. Polovinu pásu svineme ke středu a natavíme ji, stejný postup provedeme i 

s druhou polovinou pásu. 

 

Tepelně izolační vrstva 

 

Tepelně izolační desky EPS 150 S tloušťky 140 mm klademe na vrstvu asfaltového 

pásu. Desky budou bodovým lepením přichyceny k asfaltovému pásu pomoci PUK lepidla. 

Přichycení především zamezuje v pohybu desek důsledkem montážních a povětrnostních 

podmínek. 

 

Spádová vrstva 

 

Tepelně izolační vrstva ze spádových klínů EPS 150 S bude kladena na vrstvu 

tepelně izolačních desek tak, aby byly spáry jednotlivých vrstev polystyrénu prostřídány. 

Jednotlivé spádové klíny budou přesně očíslovány a kladeny podle kladečského plánu. 

Z montážních a povětrnostních důvodů budou spádové klíny bodově přilepeny k tepelně 

izolačním deskám pomocí PUK lepidla.  

 

Separační vrstva [2] 

 

V důsledku zamezení kontaktu mezi nesnášenlivými materiály (pro separaci 

pěnového polystyrénu od hydroizolační fólie) použijeme separační textilii FILTEK 300, ze 

100% polypropylenu. Kladení separační textilie na spádovou tepelně izolační vrstvu bude 

v celé ploše pod následující vrstvou fólie DEKPLAN 77 tak, aby bylo zcela zamezeno 

kontaktu této fólie s vrstvou pěnového polystyrénu. Pruhy textilie klademe volně s přesahy 

100-150 mm, nejméně však 50 mm. Spoje budou bodově spojeny horkovzdušným přístrojem. 
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Textilie musí být v den položení zakryta následující vrstvou. Kladení probíhá za minimálního 

větru, v případě silnějšího větru kotvíme fólii k podkladu. 

 

Hydroizolační vrstva [2] 

 

Hlavní hydroizolační vrstva je tvořena hydroizolační fólii z PVC-P DEKPLAN 77. 

Kladení fólií na separační vrstvu bude probíhat tak, aby bylo zamezeno případné vniknutí 

vody do skladby střechy. Jednotlivé pruhy fólie začínáme klást od okrajů střechy a pokládáme 

je na vazbu tak, aby posun čelních spojů byl nejméně 200 mm. Nesmí vzniknout křížové 

spoje. V místech, kde dochází ke křížení příčného a podélného spoje, musíme roh fólie 

seříznout do oblouku. Podélný a příčný přesah fólie při pokládce je min 100 mm (přesah je 

vyznačen potiskem na druhé straně fólie). Jednotlivé fólie se spojují svařováním pomocí 

horkovzdušné pistole. Svařované plochy fólií musí být čisté a suché. Při kladení nejprve fólie 

lehce bodově spojíme tak, aby bylo umožněno v případě nesprávného umístění jejich 

rozpojení. Po provedené kontrole správného osazení a napnutí můžeme provést vodotěsný 

svar. Minimální šířka podélného a příčného sváru je 30 mm. 

 

Ochranná vrstva [2] 

 

Na hydroizolační vrstvu DEKPLAN 77 volně položíme ochranou textilii ze 100% 

polypropylenu FILTEK 500, která bude chránit hydroizolační vrstvu před nepříznivými vlivy 

prostředí i provozu. Pruhy ochranné textilie klademe s přesahem 100-150 mm, nejméně však 

50 mm. Spoje budou bodově spojeny horkovzdušným přístrojem. Textilie musí být v den 

položení zakryta následující vrstvou. Kladení probíhá za minimálního větru, v případě 

silnějšího větru kotvíme fólii k podkladu. 

 

Kamenivo 

 

Na ochrannou vrstvu tvořenou textilii FILTEK 500 nasypeme vrstvu praného říčního 

kameniva frakce 16-32 v tloušťce 50 mm. Kamenivo bude na vrstvu textilie sypáno z malé 

výšky a po ploše střechy rozprostíráno tak, aby nedošlo k porušení ochranné textilie. 
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Kamenivo bude především zajišťovat funkci ochranou a stabilizační, tudíž není nutno 

jednotlivé vrstvy střešního souvrství mechanicky kotvit k podkladu.   

 

Provedení atiky 

  

Na boční plochu a korunu atiky bude nanesen pomocí válečku penetrační nátěr 

DEKPRIMER. Na tento nátěr bude nataven modifikovaný asfaltový pás GLASTEK vytažený 

až na korunu atiky. Zateplení atiky z vnější strany bude provedeno fasádním polystyrénem 

Isover EPS-F tl. 100 mm, vnitřní strana atiky bude zateplena polystyrénem Isover EPS 

100S tl. 100 mm a koruna atiky bude zateplena extrudovaným polystyrénem Isover XPS tl. 30 

mm. Nalepení polystyrénu k podkladu se provede nanesením lepidla WEBER 700. Polystyrén 

se přikotví do zdiva atiky talířovou hmoždinkou. Na korunu atiky se připevní ve spádu 3% 

OSB deska tl. 30 mm. OSB deska bude položena na dva podkladní dřevěné trámky, které 

umožní OSB desku přichytit ve zvoleném spádu. Deska se bude kotvit do zdiva atiky pomocí 

ocelových kotev. V místě přechodu střechy na atiku se použije profil z pozinkovaného 

ocelového plechu, který je ze spodní strany lakovaný a z vrchní strany je vrstva PVC. Tento 

profil se použije i v místě přechodu boční strany atiky na korunu atiky. Kotvení těchto profilů 

bude provedeno do atiky a do OSB desky. Pro ukončení atiky bude použita závětrná lišta 

z PVC profilu kotvená do OSB desky. Na atiku bude položena hydroizolační fólie DEKPLAN 

76, která je odolná proti UV záření. Při pokládce hydroizolační fólie na boční stranu a korunu 

atiky se fólie tvarově stabilizuje k podkladu navařením na profily z pozinkovaného ocelového 

plechu.  

 

Provedení střešního vtoku GULLYDEK [8] 

 

Střešní vtok GULLYDEK se osazuje do kruhového otvoru průměru 190 mm ± 10 

mm. Vtok musí přírubou sedět na podklad. Do připraveného otvoru se osadí střešní vtok a 

zasune se do hrdla vnitřního odpadního potrubí. V místě příruby se střešní vtok přikotví 

k nosné konstrukci. Před osazením nástavce se do kruhové drážky v tělese vtoku vloží těsnící 

kroužek. Provede se zkrácení nástavce v závislosti na tloušťce tepelné izolace. Po odříznutí 

pilníkem zkosíme spodní okraj nástavce a před zasunutím se spodní okraj nástavce natře 
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kluzným prostředkem. Následně bude provedeno napojení vtoku s integrovanou manžetou 

DEKPLAN na hydroizolaci. Nakonec bude střešní vtok opatřen vtokovou mřížkou. 

 

Na střešní vtok se volně položí krycí šachta TOPWET s plastovou krycí mřížkou o 

rozměrech 300x300x136 mm. Šachta je vyrobena z tvrdého, UV stabilního a povětrnosti 

odolného materiálu. No boční strany šachty se natáhne ochranná textilie FILTEK 500 a celá 

šachta se obsype praným říčním kamenivem frakce 16-32 v tloušťce 50 mm. 

 

Odvětrávání kanalizace komínek TOPWET TWOP 110 PVC 

 

Pro napojení odvětrávacího komínku na kanalizační potrubí se použije doplňující 

systém základové desky TWOD 110 s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltu pro 

vzduchotěsný prostup parotěsnící zábranou. Základová deska TWOD 110 se napojí na vnitřní 

kanalizační potrubí a v místě příruby se přikotví k nosné konstrukci. Poté se provede napojení 

parotěsnící vrstvy na integrovanou manžetu z modifikovaného asfaltu. Ve vrstvě tepelně 

izolační se připraví otvor, do kterého se osadí odvětrávací komínek TWOP 110 

s integrovanou PVC manžetou, která se horkovzdušně spojí s položenými pásy hydroizolační 

fólie DEKPLAN. Šířka sváru musí být nejméně 30 mm.      

 

4.1   Jakost a kontrola kvality  

 

Všechny prováděné práce musí být provedeny v požadované kvalitě a v souladu s 

projektovou dokumentací. Na provádění konstrukce střešního pláště bude osobně dohlížet 

technický dozor investora. Za provedené práce nese odpovědnost vedoucí čety. 

 

Přejímka a spojení hydroizolačního pásu 

 

Přejímka hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů se provede vždy po dokončení 

jednotlivých etap hydroizolační vrstvy a před zakrytím hotové hydroizolace ochrannými 

vrstvami. Provede se kontrola spojení asfaltových pásů s podkladem a kontrola spojení pásů 

mezi sebou.  
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Překrytí spoje hydroizolačního pásu 

 

Kontrola překrytí pásu se provede vizuálně nebo namátkovým přeříznutím spoje 

pásu.  Svaření pásu se bude kontrolovat tažením špachtle nebo jiným podobným nástrojem po 

spoji s mírným tlakem proti spoji při teplotě asfaltového pásu 10˚C až 20 ˚C.  

 

Kontrola těsnosti hydroizolace 

 

Po dokončení vrstvy hydroizolace i v době průběhu jejího provádění je neustále 

potřeba kontrolovat, zda nedochází k poškození nechráněné hydroizolační vrstvy v důsledku 

stavebních procesů. Provedení zkoušky těsnosti je především důležité v případě, kdy bude 

hydroizolace zakryta dalšími vrstvami konstrukce. 

 

Kontrola spojení a těsnosti hydroizolace z PVC 

 

Kontrola svarů fólie se provede 0,25 – 1 hodinu po jeho dokončení. Především se 

provádí kontrola spojitosti a mechanické odolnosti provedených svárů zkušební jehlou. 

Zkouška spočívá v tažení kovového hrotu zkušební jehly po spoji a provádí se až po 

vychladnutí spoje, zhruba po 15 minutách od provedení sváru.   

 

Přejímka hydroizolace z PVC 

 

Při přejímce musí být prokázáno, že jsou práce provedeny v požadované kvalitě. 

Kontrolu provede vedoucí pracovní čety vždy před zakrytím hydroizolační fólie další vrstvou. 

Především se kontroluje neporušenost hydroizolace v celé ploše střechy, provedení svárů a 

střešních detailů. Závěr kontroly bude zaznamenán do stavebního deníku.  

 

4.2   Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

 

Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, 

pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí 

být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny a v 
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souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

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

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením 

vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích.  

 

V době výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Pro 

práce bude použita běžná mechanizace, zvedací zařízení. Podle BOZP by neměl být žádný 

pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí, aby neutrpěl úraz. U každého pracovníka 

jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno ve stavebním deníku. 

 

4.3   Ochrana životního prostředí 

 

Se vzniklým odpadem bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech 

a vyhlášky č. 381/2001 Sb. vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou je stanoven 

katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů.  Vzniklý odpadový materiál na staveništi 

bude tříděn a následně recyklován. Nerecyklovatelný odpadový materiál bude uložen na 

skládce k tomu určené. Na staveništi musí být zabráněno rozptylu odpadu v okolí stavby. 

Práce budou prováděny pouze v určené hodiny a nebudou narušovat noční klid. 
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1. Obecné informace 

 

1.1 Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:  Bytový dům 

Místo stavby:  ulice Hořinůška, 747 66 Dolní Lhota 

Katastrální území:  Dolní Lhota u Ostravy 

Kraj:    Moravskoslezský 

Okres:   Ostrava-město 

Charakter stavby:  Novostavba 

Stavební parcela:  301/17, 301/18 

Sousedící parcely:  296/7, 1058/2, 296/6, 301/19, 301/16 

 

Stavebník, investor:  Obec Dolní Lhota 

    Poštovní 250 

    747 66 Dolní Lhota 

E-mail: obecdolnilhota@iol.cz 

Tel.: 553 768 014 

 

Objednatel:   Obec Dolní Lhota 

    Poštovní 250 

    747 66 Dolní Lhota 

E-mail: obecdolnilhota@iol.cz 

    Tel.: 553 768 014 

 

Projektant:   Martin Sobas 

    Na Strážnici 221 

    747 66 Dolní Lhota 

    E-mail: martin.sobas@post.cz 

    Tel.: 723 910 812 

 

Zhotovitel:   Bude vybrán na základě výběrového řízení   

mailto:martin.sobas@post.cz
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1.2 Popis stavby 

 

Bytový dům se nachází mezi řadovými domy v obci Dolní Lhota na ulici Hořinůška. 

Parcela č. 301/17 a 301/18 je ve schváleném územním plánu obce určena pro bytovou 

výstavbu a je ve vlastnictví obce Dolní Lhota. Přístup na pozemek je z asfaltové komunikace 

ulice Hořínůška. Pozemek je mírně svažitý se vzrostlými stromy a doposud byl využíván jako 

obecní zeleň. Veškeré inženýrské sítě se nacházejí v přilehlé asfaltové komunikaci ulice 

Hořinůka.  

 

Objekt je třípodlažní, částečně podsklepený s půdorysnými rozměry 19,19 x16,45 m 

a výškou 9,56 m. Je koncipován jako jednoduchý kvádr orientovaný delší stranou ve směru 

východ – západ. Vstup do objektu se nachází ze západní strany a je opatřen plošinou pro 

invalidní vozíky.  

 

1.NP je projektováno jako bezbariérové a nacházejí se v něm dvě bytové jednotky 

3+1, z nichž jedna je určena především pro obyvatele s omezenou schopností pohybu a 

orientace, dále se zde nachází místnost pro kočárky a místnost pro bicykly. Ve vyšších 

podlažích 2.NP a 3.NP jsou vždy dvě bytové jednotky 2+1 a jedna 3+1, určené především pro 

rodiny s dětmi. V suterénu se nachází sklady, které jsou součástí jednotlivých bytů a 

technická místnost, která bude využívaná jako kotelna. Všechny bytové jednotky mají 

obdobnou koncepci a jejich součástí jsou také balkóny. 

 

Jednotlivé podlaží bytového domu jsou komunikačně obslouženy pomocí 

dvouramenného prefabrikovaného schodiště. Před vstupem do objektu ze západní strany je 

vybudovaná asfaltová plocha s parkovištěm pro obyvatele domu.  

 

Zastřešení objektu je realizováno jednoplášťovou vegetační plochou střechou 

s extenzivní zelení, s  hlavní vodotěsnící vrstvou z fólie z měkčeného PVC a spádovou 

vrstvou vytvořenou tepelnou izolací. Spád střešních rovin je navrhnut 3%. Přístup na střechu 

je navržen z venkovního prostoru pomocí ocelového žebříku. Odvodnění střechy je 

realizováno pomocí dvou vpustí GULLYDEK DN 125 opatřených šachtou pro vegetační 

střechy TOPWET s PVC krycí mřížkou.  
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1.3 Podkladní konstrukce 

 

Jako podkladní konstrukce pro jednoplášťovou plochou střechu bude bílý strop 

YTONG celkové tloušťky 250 mm. 

 

2 Materiály 

 

2.1   Skladba střešního pláště 

 

Jednoplášťová plochá střecha DEKROOF 09-A : 

  

DEK RNSO 80 tl. 90 mm 

FILTEK 200 

DEKDREN T20 GARDEN tl. 20 mm   

FILTEK 300 

DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm 

   FILTEK  300 

   Spádové klíny EPS 150 S tl. 20-240 mm 

DEKPERIMETR tl.140 mm 

GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm 

DEKPRIMER   

Stropní konstrukce YTONG tl. 250 mm 

 

2.2   Použité materiály 

 

Materiály použité na skladbu zastřešení jednoplášťové ploché střechy DEKROOF 

09-A jsou navrhnuty a vyrobeny firmou DEKTRADE.   
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DEKPRIMER [3] 

 

Je za studena zpracovaná asfaltová penetrační emulse určená na podkladní beton. 

Slouží ke zvýšení přilnavosti k podkladu pro vrstvené izolační systémy plochých střech. Je 

šetrná k životnímu prostředí, neobsahuje žádné toxické látky, je rychleschnoucí a pachově 

neutrální. Spotřeba cca 0,1 – 0,4 Kg/m
2
 v závislosti na druhu a kvalitě podkladu.  

 

Je balen v plastových nádobách 12kg a 25kg. Skladovat je možno maximálně 6 

měsíců od data výroby v originálních řádně uzavřených obalech v suchých krytých skladech 

tak, aby byl chráněn před účinkem vody, vlhkem a mrazem. 

 

GLASTEK AL 40 MINERAL [9] 

 

Je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložku tvoří AL fólie kašírovaná 

skleněnými vlákny (60 g/m
2
). Horní povrch pásu je opatřen jemným separačním posypem. 

Spodní povrch pásu je opatřen separační PE fólii. Slouží jako parotěsnící a pojistná 

hydroizolace plochých střech. Pás je bodově nataven na betonový podklad a nelze jej vystavit 

dlouhodobému UV záření. Hydroizolační pás je certifikován systémem ISO 9001.  

 

Schéma složení pásu: 

        

 Jemný separační posyp 

Asfaltová hmota SBS modifikovaná 

       AL vložka kašírovaná skleněnými vlákny 

Asfaltová hmota SBS modifikovaná  

Separační PE fólie 

Obr. 5 Schéma složení pásu [9] 

 

Jednotlivé role s pásy se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chráněny před 

dlouhodobým UV zářením a povětrnostními vlivy. Na tento výrobek výrobce poskytuje 10 

letou záruku za předpokladu správného zabudování do konstrukce. 
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Tepelná izolace DEKPERIMETER [12] 

 

Další vrstvu tvoří tepelně izolační desky z pěnového polystyrénu s uzavřenou 

povrchovou strukturou tloušťky 140 mm. Desky o rozměrech 1250x600 mm jsou v 

provedení s hranou na zámek. Z jedné strany je povrch desek opatřen drenážním rastrem 

70x75 mm s hloubkou profilu 5 mm a druhá strana desek je jemně profilovaná. Plní 

především funkci tepelně izolační. 

   

Spádové klíny EPS 150 S Stabil 

 

    Spádové klíny jsou tepelně izolační desky ze stabilizovaného polystyrénu EPS 

150S vyrobeny na míru pro danou střechu. Tloušťka vrstvy spádových klínu je 20-240 mm. 

Klíny jsou vyráběny v půdorysných rozměrech 1000x1000 mm a jsou přesně umísťovány 

podle kladečského plánu. Při kladení budou desky ze spádových klínů bodově přilepeny 

k tepelně izolačním deskám, aby nedocházelo k jejím pohybům v důsledku působení větru. 

Budou skladovány na paletách v uzavřeném skladu.  

 

Filtek 300, Filtek 200 [7] 

 

Používá se jako filtrační nebo separační vrstva. Jedná se o textilii, ze syntetických 

nenasákavých vláken na bázi polypropylenu. Plošná hmotnost textilie je 200-800 g/m
2
. 

Textilie se pokládá v celé ploše, kde bude provedena hydroizolace i pod profily z ocelových 

plechů, vytažení na stěny, atiku. Dodává se v rolích šířky 2 m, které budou skladovány ve 

vodorovné poloze a chráněny před povětrnostními a atmosférickými vlivy. 

 

DEKPLAN 77 [5] 

 

Hlavní hydroizolační vrstvu tvoří fólie z měkčeného PVC o tloušťce 1,5 mm. Fólie 

musí být po instalaci vždy celoplošně zakryta dalšími vrstvami, aby bylo zabráněno 

přímému působení povětrnostních vlivů. Jednotlivé fólie se spojují horkovzdušným 

přístrojem – svařováním. Fólie je skladovaná ve vodorovné poloze. V případě teplot pod 

+5˚C je nutné role před aplikaci skladovat v temperovaných skladech. 
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DEKDREN T20 GARDEN [13] 

 

Nopová fólie vyrobena z vysokohustotního polyetylenu. Fólie mají jednostranné 

výstupky (nopy) výšky 20 mm, které vytvářejí distanci mezi fólii a konstrukcí, ke které je 

fólie přiložena. Nopová fólie slouží jako drenážní a hydroakumulační vrstva vegetačních 

střech. 

 

Tepelná izolace Isover EPS 100 S  

 

Pro zateplení atiky bude použita tepelná izolace EPS 100 S tloušťky 100 mm, 

kotvená do zdiva talířovými hmoždinkami. 

 

Substrát 

 

Vegetační substrát pro suchomilné rostliny DEK RNSO 80. Na staveniště bude 

dovezen v nádržích o objemu 2,5 m
3
. 

 

Kamenivo 

 

U okraje střechy a kolem střešní vpusti bude položen štěrkový pás šířky 250 mm z 

praného říčního kameniva frakce 16-32.  

 

GULLYDEK [8] 

 

Pro odvodnění střechy budou použity dvě tepelně izolační vpusti GULLDYDEK DN 

125 s PVC límcem a nástavným ochranným košem pro zachycení hrubých nečistot. Těleso 

vtoku je vyrobeno z PUR hmoty, která má dobré tepelně izolační vlastnosti. 

 

Šachta TOPWET [11] 

 

Pro ochranu střešního vtoku GULLYDEK před zasypáním stabilizační vrstvou 

praného říčního kameniva použijeme krycí šachtu z polyamidu TOPWET o rozměrech 
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300x300x236 mm. Je vyrobena z tvrdého, UV stabilního a povětrnosti odolného materiálu. 

Na bocích šachty jsou umístěny otvory pro odvod vody ze střechy. Otvíratelné víko umožňuje 

snadné čištění a kontrolu střešní vpusti. 

 

Spojovací plechy 

 

Jsou vyrobeny z pozinkovaných ocelových plechů, spodní strana plechu je lakovaná 

a na vrchní straně je vrstva PVC. Hydroizolační fólie se po okrajích střechy, v místech změny 

sklonu střechy, tvarově stabilizuje k podkladu navařením na profily ze spojovacího plechu. 

 

TOPWET TWOP 110 PVC [10] 

 

Pro odvětrávání kanalizace je navrhnut komínek s integrovanou manžetou z PVC, 

doplněn systémem základové desky TWOD 110 s integrovanou manžetou z modifikovaného 

asfaltu pro napojení na parozábranu. 

 

OSB deska 

 

Na korunu atiky bude umístěna pod 3% spádem OSB deska tloušťky 30 mm, která 

bude přes dřevěné trámky kotvena do zdiva atiky. 

 

2.3   Převzetí materiálů 

 

   Převzetí materiálů provádí buď stavbyvedoucí, nebo osoba jim pověřená. Při 

předání se musí vizuálně prohlídnout předávané materiály, zda nebyly dopravou porušeny. 

Zápisy z předání materiálů musí být zaznamenány do stavebního deníku. Materiál skladujeme 

na místech určených projektem zařízení staveniště. 
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3 Pracovní podmínky 

 

3.1   Připravenost staveniště 

 

Podkladní konstrukci pro vrstvy střešního pláště tvoří bílý strop YTONG 

s betonovou zálivkou tl. 50 mm. Podklad musí být dostatečně stabilní, především musí být 

zajištěna stabilita nosné konstrukce a soudržnost jednotlivých vrstev. Povrch nesmí být 

výrazně hrubý, s ostrými hranami a výstupky a před pokládkou hydroizolace musí být řádně 

očištěn od všech volných nečistot, kamínků, stojící vody, ledu a sněhu. 

 

Hydroizolace z asfaltových pásů by se neměla provádět za deště, sněhu, námrazy 

nebo příliš silného větru. Teplota vzduchu, pásů a podkladu pro natavování by neměla 

klesnout pod  5˚C. Minimální teplota je stanovena s ohledem na mezní podmínky pro kvalitní 

práci instalatérů, pás je možné zpracovat i za nižších teplot až do -25˚C. Při práci za nízkých 

teplot je nutno počítat se zvýšením spotřeby plynu do hořáku a zpomalením pokládky. [1] 

 

 Svařování fólie DEKPLAN je doporučeno provádět za teplot vyšších než 5˚C. 

V případě, že je teplota nižší než 5˚C je nutno role před aplikací skladovat v temperovaných 

skladech a práce musí provádět zkušený instalatér, který je schopen fólii svařovat i za nižších 

teplot. Při teplotách nižších než 0˚C je nutno dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po povrchu 

hydroizolace. Při dešti nebo sněžení je doporučeno instalatérské práce přerušit z důvodu 

potencionálního úrazu elektrickým proudem nebo zničením zařízení. Při lepení fólií musí být 

svařované plochy suché. [2] 

 

Stavební parcela č. 301/17 a 301/18 k.ú. Dolní Lhota u Ostravy je ve schváleném 

územním plánu obce určena pro bytovou výstavbu. Přístup na pozemek je z asfaltové 

komunikace ulice Hořínůška, ze které bude také prováděno zásobení stavby materiálem. 

Pozemek je mírně svažitý se vzrostlými stromy a doposud byl využíván jako obecní zeleň. Na 

parcele se nenacházejí žádné objekty ani cesty. Materiál pro tvorbu střešní konstrukce bude 

skladován v uzavřených skladech. 
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3.2   Převzetí pracoviště 

 

Před zahájením stavebních prací se provede technická přejímka pracoviště. Převzetí 

pracoviště provádí buď stavbyvedoucí, nebo osoba jim pověřená. Výsledkem převzetí 

pracoviště bude zápis o předání a převzetí. O všem musí být proveden záznam do stavebního 

deníku. 

 

Stavbyvedoucí provede kontrolu hlavních rozměrů objektu, povolených odchylek 

nerovnoměrnosti podkladu, kontrolu stability podkladu a soudržnosti jednotlivých vrstev 

podkladu. Dále zkontroluje, zda je povrch bez ostrých hran, výstupků a řádně očištěn od 

nečistot a kamínků. Při přebírání materiálů se provádí jeho vizuální prohlídka, zda materiál 

nebyl dopravou porušen, kontrola správnosti typu a počtu materiálů dle dodacího listu.   

 

3.3   Personální obsazení 

 

Složení pracovní čety: 

 

1 Vedoucí čety – dohlíží na kvalitu provedené práce a dodržení technologické kázně 

                         – řídí montážní práce 

3 Odborní pracovníci – provádějí pokrývačské a klempířské práce 

         – dbají na kvalitu provedených prací 

3 Dělníci – vykonávají pomocné práce dle pokynů tesaře 

                – zajišťují přísun materiálů k místu montáže   

 

  Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, 

pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí 

být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny a v 

souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. Kontrola a organizace stavební práce bude provedena 

stavbyvedoucím. 
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3.4   Stroje a pomůcky 

 

Ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem LEISTER TRIAC, tryska ke 

svařovacímu přístroji 20 a 40 mm, mosazný přítlačný váleček na detaily, instalatérské nůžky, 

příklepová vrtačka, nůžky na plech, metr, pásmo, šněrovačka, vodováha, prodlužovací kabel, 

zednická lžíce, míchačka, vědro, špachtle, rozbalovač, lopata, hrabě. 

 

4 Pracovní postup 

 

Očištění podkladního povrchu 

 

Před započetím stavebních prací nejprve řádně očistíme před aplikací první vrstvy 

střešního pláště podkladní povrch. Povrch musí být očištěn od nečistot, prachu, kamínků, 

sněhu a ledu.  

 

Provedení penetračního nátěru [3] 

 

Na čistý, suchý a soudržný povrch o teplotě minimálně + 5˚C naneseme asfaltový 

penetrační nátěr DEKPRIMER. Nátěr slouží především ke zvýšení přilnavosti k podkladu pro 

vrstvené izolační systémy plochých střech. Podklad musí být v takovém vlhkostním stavu, 

aby umožnil vytvoření souvislé vrstvy penetrační emulse. Před zahájením nanášení nátěru na 

podklad je nutno provést řádné promíchání obsahu nádoby. Nanášení na povrch provedeme 

pěnovým válečkem. Použité nářadí očistíme vodou, zaschlé zbytky očistíme obvyklými 

čisticími prostředky.  Následnou vrstvu asfaltového pásu pokládáme až po řádném zaschnutí 

nanesené vrstvy DEKPRIMERU.  

 

Pokládka pásu z modifikovaného asfaltu [1] 

 

Po zaschnutí vrstvy penetračního nátěru začneme pokládat pás z SBS 

modifikovaného asfaltu GLASTEK AL 40 MINERAL s hliníkovou vložkou. Všechny pásy 

klademe jedním směrem. Spoje musí být mezi sebou posunuty o polovinu šířky. Pásy se 
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kladou na vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního a čelního spoje měl tvar 

písmena T. Minimální přesah čelního spoje je 100 mm a bočního 80 mm.  Spoje pásů na 

střechách se orientují po směru toku vody. Asfaltové pásy budou k podkladu bodově nataveny 

za pomocí plynového hořáku. Při natavování musíme neustále rozvíjet role pásu za pomocí 

rozbalovače rolí. Nahřátí krycí vrstvy pásu musí být co nejintenzivnější a při tom co nejkratší. 

Nejprve provedeme rozvinutí pásu a jeho usazení do správné polohy. Polovinu pásu svineme 

ke středu a natavíme ji, stejný postup provedeme i s druhou polovinou pásu. 

 

Tepelně izolační vrstva 

 

Tepelně izolační desky DEKPERIMETER tloušťky 140 mm klademe na vrstvu 

asfaltového pásu. Desky budou bodově přilepeny rozehřátým asfaltem k pásu GLASTEK. 

Přichycení především zamezuje v pohybu desek důsledkem montážních a povětrnostních 

podmínek. 

 

Spádová vrstva 

 

Tepelně izolační vrstva ze spádových klínů EPS 150 S bude kladena na vrstvu 

tepelně izolačních desek tak, aby byly spáry jednotlivých vrstev polystyrénu prostřídány. 

Jednotlivé spádové klíny budou přesně očíslovány a kladeny podle kladečského plánu. 

Z montážních a povětrnostních důvodů budou spádové klíny bodově přilepeny k tepelně 

izolačním deskám pomocí PUK lepidla.  

 

Separační vrstva [2] 

 

V důsledku zamezení kontaktu mezi nesnášenlivými materiály (pro separaci 

pěnového polystyrénu od hydroizolační fólie) použijeme separační textilii FILTEK 300 ze 

100% polypropylenu. Kladení separační textilie na spádovou tepelně izolační vrstvu bude 

v celé ploše pod následující vrstvou fólie DEKPLAN 77 tak, aby bylo zcela zamezeno 

kontaktu této fólie s vrstvou pěnového polystyrénu. Pruhy textilie klademe volně s přesahy 

100-150 mm, nejméně však 50 mm. Spoje budou bodově spojeny horkovzdušným přístrojem. 
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Textilie musí být v den položení zakryta následující vrstvou. Kladení probíhá za minimálního 

větru, v případě silnějšího větru kotvíme fólii k podkladu. 

 

Hydroizolační vrstva [2] 

 

Hlavní hydroizolační vrstva je tvořena hydroizolační fólii z PVC-P DEKPLAN 77. 

Kladení fólií na separační vrstvu bude probíhat tak, aby bylo zamezeno případné vniknutí 

vody do skladby střechy. Jednotlivé pruhy fólie začínáme klást od okrajů střechy a pokládáme 

je na vazbu tak, aby posun čelních spojů byl nejméně 200 mm. Nesmí vzniknout křížové 

spoje. V místech, kde dochází ke křížení příčného a podélného spoje, musíme roh fólie 

seříznout do oblouku. Podélný a příčný přesah fólie při pokládce je min. 100 mm (přesah je 

vyznačen potiskem na druhé straně fólie). Jednotlivé fólie se spojují svařováním pomocí 

horkovzdušné pistole. Svařované plochy fólií musí být čisté a suché. Při kladení nejprve fólie 

lehce bodově spojíme tak, aby bylo umožněno v případě nesprávného umístění jejich 

rozpojení. Po provedené kontrole správného osazení a napnutí můžeme provést vodotěsný 

svar. Minimální šířka podélného a příčného sváru je 30 mm. 

 

Separační vrstva [2] 

 

Na fólii DEKPLAN 77 volně položíme separační textilii FILTEK 300 ze 100% 

polypropylenu. Pruhy textilie klademe volně s přesahy 100-150 mm, nejméně však 50 mm. 

Spoje budou bodově spojeny horkovzdušným přístrojem. Textilie musí být v den položení 

zakryta následující vrstvou. Kladení probíhá za minimálního větru, v případě silnějšího větru 

kotvíme fólii k podkladu. 

 

Pokládka nopové fólie [13] 

 

Další vrstvou střešního pláště je nopová fólie DEKDREN T20 GARDEN, která bude 

volně položena na vrstvu separační textilie FILTEK 300. Pruhy fólie budou spojovány 

s přesahem dvou řad nopů.  
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Filtrační vrstva [7] 

 

Jako filtrační vrstvu použijeme netkanou geotextilii FILTEK 200, která omezuje 

vyplavování částic jedné sypké vrstvy do jiné při průtoku vody, ale nezabraňuje pohybu vody. 

Geotextilii položíme na nopovou fólii. Jednotlivé pruhy klademe s přesahem 100-150 mm. 

Spoje budou bodově spojeny horkovzdušným přístrojem. 

 

Štěrkové pásy 

 

Po obvodu atiky a vpusti budou položeny štěrkové pásy šířky 250 mm z praného 

říčního kameniva frakce 16-32. Na rovnoměrné rozprostření štěrku použijeme hrábě. Výška 

vrstvy štěrku činní 90 mm. Pro oddělení vrstvy štěrku od vrstvy vegetačního substrátu 

použijeme profil z pozinkovaného ocelového plechu tvaru L.   

 

Substrát 

 

Stabilizační vrstvu tvoří substrát DEK RNSO 80. Substrát bude na střechu dopraven 

v nádobách o objemu 2,5 m
3
 za pomocí jeřábu a rovnoměrně rozsypán po ploše střechy. 

Pomocí hrábí rozhrneme substrát rovnoměrně po střešní ploše a urovnáme do roviny. Výška 

vrstvy substrátu činí 90 mm. 

 

Provedení atiky 

  

Na boční plochu a korunu atiky bude nanesen pomocí válečku penetrační nátěr 

DEKPRIMER. Na tento nátěr bude nataven modifikovaný asfaltový pás GLASTEK, vytažený 

až na korunu atiky. Zateplení atiky z vnější strany bude provedeno fasádním polystyrénem 

Isover EPS-F tl. 100 mm, vnitřní strana atiky bude zateplena polystyrénem Isover EPS 

100S tl. 100 mm a koruna atiky bude zateplena extrudovaným polystyrénem Isover XPS tl. 30 

mm. Nalepení polystyrénu k podkladu se provede nanesením lepidla WEBER 700. Polystyrén 

se přikotví do zdiva atiky talířovou hmoždinkou. 
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Na korunu atiky se připevní ve spádu 3% OSB deska tl. 30 mm. OSB deska bude 

položena na dva podkladní dřevěné trámky, které umožní OSB desku přichytit ve zvoleném 

spádu. Deska se bude kotvit do zdiva atiky pomocí ocelových kotev. 

 

 V místě přechodu střechy na atiku se použije profil z pozinkovaného ocelového 

plechu, který je ze spodní strany lakovaný a z vrchní strany je vrstva PVC. Tento profil se 

použije i v místě přechodu boční strany atiky na korunu atiky. Kotvení těchto profilů bude 

provedeno do atiky a do OSB desky. Pro ukončení atiky bude použita závětrná lišta z PVC 

profilu kotvená do OSB desky. 

 

 Na atiku bude položena hydroizolační fólie DEKPLAN 76, která je odolná proti UV 

záření. Při pokládce hydroizolační fólie na boční stranu a korunu atiky se fólie tvarově 

stabilizuje k podkladu navařením na profily z pozinkovaného ocelového plechu.  

 

Provedení střešního vtoku GULLYDEK [8] 

  

Střešní vtok GULLYDEK se osazuje do kruhového otvoru průměru 190 mm ± 10 

mm. Vtok musí přírubou sedět na podklad. Do připraveného otvoru se osadí střešní vtok a 

zasune se do hrdla vnitřního odpadního potrubí. V místě příruby se střešní vtok přikotví 

k nosné konstrukci. Před osazením nástavce se do kruhové drážky v tělese vtoku vloží těsnící 

kroužek. Provede se zkrácení nástavce v závislosti na tloušťce tepelné izolace. Po odříznutí 

pilníkem zkosíme spodní okraj nástavce a před zasunutím se spodní okraj nástavce natře 

kluzným prostředkem. Následně bude provedeno napojení vtoku s integrovanou manžetou 

DEKPLAN na hydroizolaci. Nakonec bude střešní vtok opatřen vtokovou mřížkou. 

 

 Na střešní vtok se volně položí krycí šachta TOPWET s plastovou krycí mřížkou o 

rozměrech 300x300x236 mm. Šachta je vyrobena z tvrdého, UV stabilního a povětrnosti 

odolného materiálu. No boční strany šachty se natáhne textilie FILTEK 200 a celá šachta se 

obsype pásem šířky 250 mm z praného říčního kameniva frakce 16-32.  
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Odvětrávání kanalizace komínek TOPWET TWOP 110 PVC 

 

Pro napojení odvětrávacího komínku na kanalizační potrubí se použije doplňující 

systém základové desky TWOD 110 s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltu pro 

vzduchotěsný prostup parotěsnící zábranou. Základová deska TWOD 110 se napojí  na vnitřní 

kanalizační potrubí a v místě příruby se přikotví k nosné konstrukci. Poté se provede napojení 

parotěsnící vrstvy na integrovanou manžetu z modifikovaného asfaltu. Ve vrstvě tepelně 

izolační se připraví otvor, do kterého se osadí odvětrávací komínek TWOP 110 

s integrovanou PVC manžetou, která se horkovzdušně spojí s položenými pásy hydroizolační 

fólie DEKPLAN. Šířka svárů musí být nejméně 30 mm.      

  

4.1   Jakost a kontrola kvality  

 

Všechny prováděné práce musí být provedeny v požadované kvalitě a v souladu s 

projektovou dokumentací. Na provádění konstrukce střešního pláště bude osobně dohlížet 

technický dozor investora. Za provedené práce nese odpovědnost vedoucí čety. 

 

Přejímka a spojení hydroizolačního pásu 

 

Přejímka hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů se provede vždy po dokončení 

jednotlivých etap hydroizolační vrstvy a před zakrytím hotové hydroizolace ochrannými 

vrstvami. Provede se kontrola spojení asfaltových pásů s podkladem a kontrola spojení pásů 

mezi sebou.  

 

Překrytí spoje hydroizolačního pásu 

 

Kontrola překrytí pásu se provede vizuálně nebo namátkovým přeříznutím spoje 

pásu.  Svaření pásu se bude kontrolovat tažením špachtle nebo jiným podobným nástrojem po 

spoji s mírným tlakem proti spoji při teplotě asfaltového pásu 10˚C až 20˚C.  
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Kontrola těsnosti hydroizolace 

 

Po dokončení vrstvy hydroizolace i v době průběhu jejího provádění je neustále 

potřeba kontrolovat, zda nedochází k poškození nechráněné hydroizolační vrstvy v důsledku 

stavebních procesů. Provedení zkoušky těsnosti je především důležité v případě, kdy bude 

hydroizolace zakryta dalšími vrstvami konstrukce. 

 

Kontrola spojení a těsnosti hydroizolace z PVC 

 

Kontrola svarů fólie se provede 0,25 – 1 hodinu po jeho dokončení. Především se 

provádí kontrola spojitosti a mechanické odolnosti provedených sváru zkušební jehlou. 

Zkouška spočívá v tažení kovového hrotu zkušební jehly po spoji a provádí se až po 

vychladnutí spoje, zhruba po 15 minutách od provedení sváru.   

 

Přejímka hydroizolace z PVC 

 

Při přejímce musí být prokázáno, že jsou práce provedeny v požadované kvalitě. 

Kontrolu provede vedoucí pracovní čety vždy před zakrytím hydroizolační fólie další vrstvou. 

Především se kontroluje neporušenost hydroizolace v celé ploše střechy, provedení svárů a 

střešních detailů. Závěr kontroly bude zaznamenán do stavebního deníku.  

 

4.2   Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

 

Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, 

pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí 

být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny a v 

souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

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

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením 

vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích.  
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V době výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Pro 

práce bude použita běžná mechanizace, zvedací zařízení. Podle BOZP by neměl být žádný 

pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí, aby neutrpěl úraz. U každého pracovníka 

jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno ve stavebním deníku. 

 

4.3   Ochrana životního prostředí 

 

Se vzniklým odpadem bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech 

a vyhlášky č. 381/2001 Sb. vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou je stanoven 

katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů.  Vzniklý odpadový materiál na staveništi 

bude tříděn a následně recyklován. Nerecyklovatelný odpadový materiál bude uložen na 

skládce k tomu určené. Na staveništi musí být zabráněno rozptylu odpadu v okolí stavby. 

Práce budou prováděny pouze v určené hodiny a nebudou narušovat noční klid. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2, TEPLO 2011 [15] 

 

Název konstrukce:   Střecha DEKROOF 01 - Posouzení v místě střešní vpustě 

 

Rekapitulace vstupních dat 
  

Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  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  Baumit FeinPutz  0,005       0,800   12,0 

2  Baumit MPI 25L  0,015       0,990   19,0 

3  Bilý strop Ytong  0,250       1,100   23,0 

4  DEKPRIMER  0,005       0,210   1200,0 

5  Glastek 40 special mineral  0,004       0,160   30000,0 

6  Isover EPS 100 S  0,160       0,037   30,0 

7  DEKPLAN 76  0,0015       0,160   15000,0 

  

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

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =     0,749 

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). 

 

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 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,059 kg/m2,rok 

  (materiál: DEKPLAN 76). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0036 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0822 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. 

 

 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2, TEPLO 2011 [15] 

 
Název konstrukce:   Střecha DEKROOF 01 - Posouzení v místě atiky 

 

Rekapitulace vstupních dat 
  

Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  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  Baumit FeinPutz  0,005       0,800   12,0 

2  Baumit MPI 25L  0,015       0,990   19,0 

3  Bilý strop Ytong  0,250       1,100   23,0 

4  DEKPRIMER  0,005       0,210   1200,0 

5  Glastek 40 special mineral  0,004       0,160   30000,0 

6  Isover EPS 100 S  0,140       0,037   30,0 

7  Isover EPS 100 S-spádové klíny  0,240       0,037   30,0 

8  DEKPLAN 76  0,0015       0,160   15000,0 

 

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

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =     0,749 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =    0,974 
  

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 =   0,11 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 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,059 kg/m2,rok 

  (materiál: DEKPLAN 76). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0035 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0811 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. 

 

 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

 

 

 

 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 
 

-107- 

 

       VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2, AREA 2011 [16] 

 
Název úlohy:   DEKROOF 01 - Atika                

 

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 

Návrhová venkovní teplota Tae =     -15,00 C 

 

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

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 

Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,881 
  

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. 

 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

Pole teplot:   

 

 

Obr. 6 Atika - pole teplot [16] 
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Relativní vlhkost:   

 

 

 

Obr. 7 Atika – relativní vlhkost [16] 
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VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavebně technologická studie zadaného objektu 

Architectural and technological study of specified object 

 

6. Tepelně technické posouzení 

B. Tepelně technické posouzení zastřešení DEKROOF 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:          Martin Sobas 

Vedoucí bakalářské práce:       Ing. Eva Rykalová 

 

Ostrava 2013 
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    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2, TEPLO 2011 [15] 

 
Název konstrukce:   Střecha DEKROOF 08 - Posouzení v místě střešní vpustě 

 

Rekapitulace vstupních dat 
  

Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  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  Baumit FeinPutz  0,005       0,800   12,0 

2  Baumit MPI 25 L  0,015       0,990   19,0 

3  Bílý strop Ytong  0,250       1,100   23,0 

4  DEKPRIMER  0,005       0,210   1200,0 

5  Glastek 40 special mineral  0,004       0,160   30000,0 

6  Isover EPS 150 S  0,160       0,034   30,0 

7  DEKPLAN 77  0,0015       0,160   15000,0 

8  prané říční kamenivo frakce 16-32  0,050       0,650   15,0 

 

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

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =     0,749 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =    0,954 
  

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 =   0,19 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 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,059 kg/m2,rok 

  (materiál: DEKPLAN 77). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0032 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0821 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. 

 

 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

 

 

 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 
 

-111- 

 

    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2, TEPLO 2011 [15] 
 
Název konstrukce:   Střecha DEKROOF 08 - Posouzení v místě atiky 

 

Rekapitulace vstupních dat 
  

Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  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  Baumit FeinPutz  0,005       0,800   12,0 

2  Baumit MPI 25 L  0,015       0,990   19,0 

3  Bílý strop Ytong  0,250       1,100   23,0 
4  DEKPRIMER  0,005       0,210   1200,0 

5  Glastek 40 special mineral  0,004       0,160   30000,0 

6  Isover EPS 150 S  0,140       0,034   30,0 

7  Isover EPS 150 S-spádové klíny  0,240       0,034   30,0 

8  DEKPLAN 77  0,0015       0,160   15000,0 

9  prané říční kamenivo frakce 16-32  0,050       0,650   15,0 

 

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

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =    0,749 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,979 
  

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 =   0,09 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 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,059 kg/m2,rok 

  (materiál: DEKPLAN 77). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0033 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0796 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. 

 

 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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     VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2, AREA 2011 [16] 
 
Název úlohy:   DEKROOF 08 - Atika                

 

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 

Návrhová venkovní teplota Tae =    -15,00 C 

 

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

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 

Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,881 
  

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. 

 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

Pole teplot:   

 

Obr. 8 Atika - pole teplot [16] 
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Relativní vlhkost:   

 

 

Obr. 9 Atika – relativní vlhkost [16] 
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VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavebně technologická studie zadaného objektu 

Architectural and technological study of specified object 

 

6. Tepelně technické posouzení 

C. Tepelně technické posouzení zastřešení DEKROOF 09-A 
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    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2, TEPLO 2011 [15] 

 
Název konstrukce:   Střecha DEKROOF 09-A - Posouzení v místě střešní vpustě 

 

Rekapitulace vstupních dat 
  

Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  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  Baumit FeinPutz  0,005       0,800   12,0 

2  Baumit MPI 25 L  0,015       0,990   19,0 

3  Bílý strop YTONG  0,250       1,100   23,0 

4  DEKPRIMER  0,005       0,210   1200,0 

5  Glastek AL 40 mineral  0,004       0,160   480000,0 

6  DEKPERIMETER  0,160       0,034   100,0 

7  DEKPLAN 77  0,0015       0,160   15000,0 

8  DEKDREN T20 GARDEN  0,020       0,140   50000,0 

9  DEK RNSO 80  0,090       0,700   1,5 

 

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

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =    0,749 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  

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 =   0,18 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 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,059 kg/m2,rok 

  (materiál: DEKPLAN 77). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0005 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0022 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. 

 

 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2, TEPLO 2011 [15] 
 
Název konstrukce:   Střecha DEKROOF 09-A - Posouzení v místě atiky 

 

Rekapitulace vstupních dat 
  

Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  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  Baumit FeinPutz  0,005       0,800   12,0 

2  Baumit MPI 25 L  0,015       0,990   19,0 

3  Bílý strop YTONG  0,250       1,100   23,0 

4  DEKPRIMER  0,005       0,210   1200,0 

5  Glastek AL 40 mineral  0,004       0,160   480000,0 

6  DEKPERIMETER  0,140       0,034   100,0 

7  Isover EPS 150 S - Spádové klíny  0,240       0,035   30,0 

8  DEKPLAN 77  0,0015       0,160   15000,0 

9  DEKDREN T20 GARDEN  0,020       0,140   50000,0 

10  DEK RNSO 80  0,090       0,700   1,5 

 

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

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =         0,749 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,979 
  

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 =   0,09 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 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,059 kg/m2,rok 

  (materiál: DEKPLAN 77). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0006 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0021 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. 

 

 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2, TEPLO 2011 [15] 
 
Název konstrukce:   Střecha DEKROOF 09-A - Posouzení v místě průměrné tloušťky TI 

 

Rekapitulace vstupních dat 
  

Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  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  Baumit FeinPutz  0,005       0,800   12,0 

2  Baumit MPI 25 L  0,015       0,990   19,0 

3  Bílý strop YTONG  0,250       1,100   23,0 

4  DEKPRIMER  0,005       0,210   1200,0 

5  Glastek AL 40 mineral  0,004       0,160   480000,0 

6  DEKPERIMETER  0,140       0,034   100,0 

7  Isover EPS 150 S - Spádové klíny  0,130       0,035   30,0 

 

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

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =    0,749 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,970 
  

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

   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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     VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2, AREA 2011 [16] 

 
Název úlohy:   DEKROOF 09-A  - Atika                                 

 

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 

Návrhová venkovní teplota Tae =    -15,00 C 

 

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

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 

Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,881 
  

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. 

 

 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

Pole teplot:   

 

Obr. 10 Atika - pole teplot [16] 
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Relativní vlhkost:   

 

 

Obr. 11 Atika – relativní vlhkost [16] 
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Závěr 

 

Předmětem této bakalářské práce bylo vypracování stavebně technologické studie 

zadaného objektu. V rámci této práce byl vytvořen technologický postup pro tvorbu zastřešení 

objektu jednoplášťovou mechanicky kotvenou plochou střechou bez provozu DEKROOF 01, 

jednoplášťovou plochou střechou bez provozu se stabilizační vrstvou z praného říčního 

kameniva DEKROOF 08 a jednoplášťovou vegetační střechou s expanzivní zelení 

DEKROOF 09-A. Jednotlivé typy zastřešení byly posouzeny v programu TEPLO 2011 a 

AREA 2011 a vyhověly tepelně-technickým požadavkům dle ČSN 73 0540-2. 

 

Vzhledem k charakteru budovy bytového domu a jeho umístění v dané lokalitě bych 

doporučil jako zastřešení objektu volit jednoplášťovou mechanicky kotvenou plochou střechu 

bez provozu DEKROOF 01. Tento typ střešního pláště s hlavní vodotěsnící vrstvou z fólie 

z měkčeného PVC a spádovou vrstvou z tepelné izolace se vyznačuje dobrými akustickými 

vlastnostmi, rychlou montáží, požární odolností a tepelnou stabilitou místnosti.   

 

Hlavní výhody oproti zastřešení DEKROOF 08 a 09-A jsou nízká hmotnost střešního 

pláště, nižší cena, jednoduchost a rychlost montáže. U střechy DEKROOF 08 je jako 

stabilizační vrstva použito prané říční kamenivo a u zelené střechy DEKROOF 09-A je 

stabilizační vrstva tvořena substrátem, což klade zvýšené požadavky především na nosnou 

konstrukci, která musí být dostatečně únosná. 

 

Porovnání střech z hlediska ceny a doby výstavby [19] 

 

 
DEKROOF 01 DEKROOF 08 DEKROOF 09-A 

Cena s DPH 15 % 673 976 Kč 745 827 Kč 830 191 Kč 

Doba výstavby 12 dnů 13 dnů 16 dnů 

 

 

 Jednotlivé fáze během návrhu zastřešení byly konzultovány s odborným technikem 

firmy DEKTRADE. 
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