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Anotace bakalářské práce 

 

RYBKOVÁ, L. Stavebně technologický postup provádění jednoplášťové pochůzí střechy 

bytového domu. Ostrava, 2014. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství. Vedoucí bakalářské 

práce Ing. Filip Čmiel. 

 

Cílem bakalářské práce je zpracovat stavebně technologický postup provádění jednoplášťové 

pochůzné střechy bytového domu. Součástí bakalářské práce je také projektová dokumentace 

pro provádění stavby, položkový rozpočet stavebních prací, časový plán výstavby a projekt 

zařízení staveniště. 

 

Výstupem bakalářské práce je zastřešení bytového domu pochůznou střechou tvořenou 

dlažbou na podložkách. Plocha střechy tak může být využita pro rekreaci obyvatel domu. 

 

Klíčová slova 

 

Plochá střecha, pochůzná střecha, dlažba na podložkách, technologie provádění, časový plán 

 

Annotation of bachelors thesis 

 

The aim of the thesis is the process of constructional technological process of implementing 

single layered walk proofed roof of a residential building. Part of my work is project 

documentation for construction's  implementation , itemized budget works, time frame of the 

construction and project of the construction site facilities. 

 

The output of the thesis is the roof of a residential building consisting of the tiles on washers. 

The roof can be used for recreation of building's residents. 

 

Key words 

 

Flat roof, walkable roof, the tiles on washers, technological process of implementing, time 

frame of the construction 
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1. Úvod 

 

Cílem práce je zpracování stavebně technologického postupu provádění jednoplášťové 

pochůzné střechy bytového domu.  

Zastřešení bytového domu o čtyřech nadzemních a jednom podzemním podlaží je řešeno 

pochůznou střechou s neveřejným provozem, sloužící obyvatelům domu k rekreaci. 

Hlavní vodotěsnící vrstva je tvořena fólií z měkčeného PVC. Sklon střechy je 2%. Spádová 

vrstva je vytvořena z tepelné izolace. Pochozí vrstva je tvořena dlažbou umístěnou na 

výškově stavitelných podložkách. Skladba střechy je navržena dle systému Dekroof 10 A [14] 

společnosti DEKTRADE a.s. a splňuje tedy tepelně technické požadavky. 

Po celé délce atiky je do její boční části zakotveno ocelové nerezové zábradlí. Výška madla 

nad pochůzí plochou je 1,0 m. Přístupná je střecha ze schodišťového prostoru 4.NP. Přístup 

na střechu je možný i pomocí pevného ocelového žebříku, který však slouží především jako 

požárně – bezpečnostní prvek. 

Součástí této práce je projektová dokumentace pro provádění stavby, stavebně technologický 

postup, položkový rozpočet stavebních prací, časový plán stavby a zařízení staveniště pro 

zadanou část výstavby. 

 

  



 

12 
 

2. Část pozemní stavby 

 

Projektová dokumentace pro provádění stavby 

   

Textová část: A.  Průvodní zpráva 

 B.  Souhrnná technická zpráva 

 D.1.1 1  Technická zpráva 

 

Výkresová část: C.3  Koordinační situační výkres 

viz přílohy D.1.1 2  Výkopy 

 D.1.1 3  Základy 

 D.1.1 4  Půdorys 1S 

 D.1.1 5  Půdorys 1NP 

 D.1.1 6  Půdorys 2NP 

 D.1.1 7  Půdorys 3NP 

 D.1.1 8  Půdorys 4NP 

 D.1.1 9  Sestava stropních dílců nad 3NP 

 D.1.1 10  Střecha 

 D.1.1 11  Řez A A 

 D.1.1 12  Řez B B 

 D.1.1 13  Pohledy 

 D.1.1 14  Detail napojení vtoku 

 D.1.1 15  Detail ukončení u atiky 

 D.1.1 16  Výpis truhlářských výrobků 

 D.1.1 17  Výpis plastových výrobků 

 D.1.1 18 Výpis klempířských výrobků 

 D.1.1 19  Výpis zámečnických výrobků 

 D.1.1 20  Výpis prefabrikátů 
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A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) název stavby, 

 

Bytový dům Ortoplex 

 

b) místo stavby (čísla popisná, katastrální území, čísla pozemků). 

 

Otická 2786/15, 746 01 Opava Předměstí,  

Katastrální území Opava – Předměstí 711578, p. č. 576/2 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

 

Žadatel je uveden v odstavci A.1.2 b). 

 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo  

 

Jméno a příjmení:  Ing. Jan Richter 

Datum narození: 27.07.1983 

IČ: 25697985 

Bydliště: Krnovská 2523/59, 746 01 Opava 

Místo podnikání: Nákladní 586/16, 746 01 Opava 

 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).  

 

Žadatel je uveden v odstavci A.1.2 b). 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
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a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo li 

přiděleno, adresa sídla,  

 

Projektant:  Knoz Jop s.r.o. 

IČ: 16798359 

Adresa: Ratibořská 168/24, 747 05 Opava 

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace, 

 

Hlavní projektant:  Ing. Bohumil Vyčítal 

Číslo autorizace: 1003698 

Obor autorizace: autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, 

pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

 

Projektant ÚT a ZTI:  Ing. Jana Toulová 

Číslo autorizace: 1006984 

 

Projektant elektro:  Ing. Štěpán Kamzich 

Číslo autorizace: 1002968 

 

Projektant PBŘ:  Ing. Horymír Slípka 

Číslo autorizace: 1001698 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena (označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum 

vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), 

 

Územní rozhodnutí  

Stavební úřad:  Magistrát města Opava  Odbor výstavby, 

 Krnovská 2955/71C, 74601 Opava – Předměstí 

Datum vyhotovení:  2. 6. 2013 

Číslo jednací:  MmO 16323/2013 

 

Stavební povolení:  

Stavební úřad:  Magistrát města Opava  Odbor výstavby, 

 Krnovská 2955/71C, 74601 Opava – Předměstí 

Datum vyhotovení:  12. 11. 2013 

Číslo jednací:  MmO 17423/2013 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 

byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 

 

Prováděcí dokumentace byla zpracována na základě dokumentace pro stavební 

povolení, která byla zpracována na základě dokumentace pro územní rozhodnutí. 

 

c) další podklady. 

 

Radonový průzkum podloží, geodetické zaměření pozemku. 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

 

Novostavba bytového domu se nachází v zastavěném území těchto parcel: parc. č. 

575/14, 577/24, 578/3, 2925/3. Dle územního plánu Města Opavy je parc.č. 576/2 
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plochou určenou pro bytovou výstavbu. Znění regulativu této plochy  plochy 

bytových domů o 2 a více NP (max. 6NP). 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

 

Není potřeba zvláštní ochrany území. Staveniště se nenachází v památkové zóně, 

zvláště chráněném území, v záplavovém území, ani v území poddolovaném či v území 

postiženém sesuvy půdy. Úroveň hladiny podzemní vody je ve větší hloubce než je 

uvažovaná úroveň hloubky základové spáry. 

 

c) údaje o odtokových poměrech, 

 

Pozemek je velký, na většině plochy mírně svažitý, obsahuje množství travnatých 

ploch, které umožňují vsakování dešťových vod. Střecha bytového domu je 

odvodněna pomocí tří střešních vpustí napojených do oddílné dešťové kanalizace. 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl li vydán územní souhlas, 

 

Bylo vydáno územní rozhodnutí, stavba je v souladu s územním plánem. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu 

s územně plánovací dokumentací, 

 

Dne 2. 6. 2013 bylo k projektové dokumentaci vydáno územní rozhodnutí, ve kterém 

nebyly stanoveny žádné připomínky. Stavba je v souladu s územním plánem. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
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Stavbou se využití území nemění, obecné požadavky na využití území jsou tedy 

dodrženy. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

 

V rámci projektové dokumentace byly splněny požadavky dotčených orgánů. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

 

Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

 

Seznam souvisejících a podmiňujících investic není pro danou stavbu stanoven. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 

 

Katastr. území parc. č. Druh pozemku dle KN Výměra (m2) 

Opava Předměstí 

[711578] 
575/14 zahrada 1277 

Opava Předměstí 

[711578] 
577/24 zahrada 1480 

Opava Předměstí 

[711578] 
578/3 zahrada 1350 

Opava Předměstí 

[711578] 
2925/3 

ostatní plocha (ostatní 

komunikace) 
526 

Tab. 1 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
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Jedná se o novostavbu bytového domu. Se stavbou je spojeno provedení zpevněných 

ploch parkoviště, chodníku a plochy pro kontejnery s komunálním odpadem. 

 

b) účel užívání stavby, 

 

Jedná se o stavbu pro bydlení. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 

 

Jedná se o novostavbu, není potřeba zvláštní ochrany. Tato stavba není chráněna podle 

žádných právních předpisů, nejedná se o kulturní památku. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

 

Stavba vyhovuje požadavkům dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. [7], a zároveň i dle 

vyhlášky 398/2009 Sb. [8]. Objekt je přístupný bezbariérovým způsobem. V 1. 

nadzemním podlaží se nacházejí dvě bytové jednotky, které vyhovují bezbariérovému 

užívání. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů, 

 

Požadavky dotčených orgánů byly po jejich stanovení zapracovány do prováděcí 

dokumentace a projektovou dokumentací jsou tedy splněny. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

 

Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.), 

 

Zastavěná plocha bytového domu 325,13 m2 

Obestavěný prostor 3272 m3 

Počet podlaží 5 (z toho 1 podzemní a 4 nadzemní) 

Počet bytů 6 (z toho 2 bezbariérové byty v 1NP) 

Užitná plocha 1S:  273,89 m2 

 1NP:  276,63 m2 

 2NP: 279,24 m2 

 3NP: 279,24 m2 

 4NP:   15,30 m2 

 celkem:   1124,30  m2  

 

Podlaží Popis Velikost Plocha (m2) 

1NP 
1. bytová jednotka  bezbariérová 3+1 113,16 

2. bytová jednotka  bezbariérová 3+1 113,16 

2NP 
3. bytová jednotka 4+1 134,66 

4. bytová jednotka 3+1 117,70 

3NP 
5. bytová jednotka 4+1 134,66 

6. bytová jednotka 3+1 117,70 

Tab. 2 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.), 

 

Navržená stavba je v souladu s ČSN 73 0540 2: 2011 [2], splňuje doporučené hodnoty 

součinitelů prostupu tepla pro každou konstrukci (obvodová stěna, podlaha na zemině, 

stropní konstrukce, střecha – podrobněji viz D.1.1 1 Technická zpráva) 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
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Lhůta výstavby:  13 měsíců 

Zahájení prací: 03/2014 

Dokončení stavby: 04/2015 

 

Postup výstavby: Provedení zemních prací 

 Provedení přípojek inženýrských sítí 

 Základové konstrukce 

 Spodní stavba 

 Hrubá vrchní stavba 

 Zastřešení 

 Provádění příček a hrubých instalací 

 Provádění vnitřních omítek a potěrů 

 Provádění podlah, povrchů a technologie 

 Vnitřní kompletace 

 Vnější úpravy 

 

k) orientační náklady stavby. 

 

Hodnota novostavby bytového domu Ortoplex byla předběžným výpočtem stanovena 

na 14,5 mil. Kč bez DPH. 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

SO 01 Novostavba bytového domu 

SO 02 Zpevněné plochy 

SO 03 Přípojka splaškové kanalizace 

SO 04 Přípojka dešťové kanalizace 

SO 05 Přípojka vodovodu 

SO 06 Přípojka plynovodu 

SO 07 Přípojka NN 
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Příslušné body jsou převzaty z projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. 
Jsou doplněny o následující informace: 

 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 

 

Podkladem pro zpracování dodavatelské dokumentace stavby bude dokumentace 

provádění stavby. Dodavatelská dokumentace bude obsahovat montážní požadavky 

daných výrobků jednotlivých dodavatelů, dokumentaci pomocných prací a konstrukcí, 

dokumentaci výrobků dodaných na stavbu.  Další požadavky nejsou v této PD 

stanoveny. 

 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude zpracován koordinátorem 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterého určí zadavatel (dle zákona č. 309/2006 

Sb. [9]). Plán BOZP bude zpracován koordinátorem před zahájením realizace stavby. 

 

c) podmínky realizace prací, budou li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 

pásmech jiných staveb 

 

Práce nebudou prováděny v ochranných ani bezpečnostních pásmech jiných staveb. 

 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 

vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 

stavebníka na provádění stavby apod., 

 

Požadavky na pracovní prostředí na staveništi a provádění prací musí být v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb.[9] a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.[10]. Další zvláštní 

podmínky ani požadavky na organizaci staveniště a provádění prací nejsou stanoveny.  

ochrana životního prostředí při výstavbě. 

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), není 

třeba tuto stavbu posuzovat z hlediska vlivu na životní prostředí.  
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Ochrana životního prostředí při výstavbě v oblasti nakládání s odpady: 

S odpadem, který vznikne při výstavbě bytového domu, bude zacházeno v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, dále 

v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb., kterou se 

stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 

účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) a vyhláškou ministerstva životního 

prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Vzniklý odpad bude 

tříděn do kategorií dle Katalogu o odpadech, uložen na označených místech na 

staveništi a poté bude předán oprávněné osobě, která zajistí jeho odvoz na řízenou 

skládku. V případě, že se na staveništi vyskytne nebezpečný odpad, je potřeba 

informovat odpovědného pracovníka a zajistit likvidaci tohoto odpadu specializovanou 

firmou. Je třeba vést evidenci odpadů. 
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C.1 Situační výkres širších vztahů 

 

a) měřítko 1 : 1000 až 1 : 50 000, 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) vyznačení hranic dotčeného území 

 

Není součástí bakalářské práce. 

 

C.2 Celkový situační výkres 

 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 až 1 : 5000, 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c) hranice pozemků, 

d) hranice řešeného území, 

e) základní výškopis a polohopis, 

f) navržené stavby, 

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (±0,00) a výšky 

upraveného terénu; maximální výška staveb, 

h) komunikace a zpevněné plochy, 

i) plochy vegetace. 

 

Není součástí bakalářské práce. 

 

C.3 Koordinační situační výkres 

 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 až 1 : 5000, u změny stavby, 

která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně 

v měřítku 1 : 200 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c) hranice pozemků, parcelní čísla, 

d) hranice řešeného území, 

e) základní výškopis a polohopis, 
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f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 

infrastruktury, 

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (±0,00) a výšky 

upraveného terénu; maximální výška staveb, 

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu 

i) řešení vegetace, 

j) okótované odstupy staveb, 

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 

památkové zóny apod., 

m) maximální zábory (dočasné/trvalé) 

n) vyznačení geotechnických sond 

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě 

p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové 

komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. 

 

Viz výkresová část – výkres č. C.3 
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a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; 

 

Objekt je určen k trvalému pobytu osob – k bydlení. Dispoziční řešení odpovídá funkční 

náplni objektu. Kapacitní údaje: Bytový dům je tvořen 6 bytovými jednotkami. 

 

Podlaží Popis Velikost Plocha (m2) 

1S 

Sklepní kóje – 4x  135,60 

Kotelna  31,03 

Kolárna  16,68 

Sušárna  30,18 

Úklidová komora  4,91 

1NP 
1. bytová jednotka  bezbariérová 3+1 113,16 

2. bytová jednotka  bezbariérová 3+1 113,16 

2NP 
3. bytová jednotka 4+1 134,66 

4. bytová jednotka 3+1 117,70 

3NP 
5. bytová jednotka 4+1 134,66 

6. bytová jednotka 3+1 117,70 

 4NP Terasa  pochůzná střecha  271,08 

Tab. 3 

 

b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 

stavby; 

 

Jedná se o pětipodlažní podsklepený objekt (čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží). 

Materiály pro výstavbu a povrchy jsou zvoleny tak, aby byly v souladu s okolní 

zástavbou. Na západní stranu, kde se nachází vstup do objektu, jsou situovány balkóny 

obytných místností. Obvodové a střední nosné zdivo, příčky a stropy jsou vytvořeny 

z komplexního systému Porotherm. Schodiště je železobetonové monolitické. Zastřešení 

3. NP je tvořeno jednoplášťovou plochou pochůzí střechou. Skladba pochůzí střechy – dle 

systému DEKROOF: typ 10A [14]. Pochůzná vrstva je tvořena dlažbou na výškově 

stavitelných podložkách tak, aby byla vodorovná. Sklon střechy je vytvořen tepelnou 

izolací a jeho hodnota je 2%. Odvodněna je střecha pomocí dvou vpustí. Přístupná je 
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střecha ze schodišťového prostoru 4.NP. Další možností přístupu na střechu je nástěnný 

žebřík, který je opatřen ochranným košem a také bezpečnostními dvířky, které zamezují 

vstupu na střechu nepovolaným osobám. Žebřík slouží především jako požárně

bezpečnostní prvek. Zastřešení 4. nadzemního podlaží je řešeno jednoplášťovou plochou 

nepochůzí střechou. Skladba střechy – dle systému DEKROOF: typ 1 [14]. Odvodnění je 

řešeno zaatikovým žlabem s jednou střešní vpustí a bezpečnostním přepadem vyvedeným 

nad střechu nižšího podlaží. Přístup na střechu pro údržbu a případné opravy se děje 

pomocí nástěnného žebříku. 

 

Novostavba bytového domu je navržena zčásti bezbariérově. Obě bytové jednotky v 1. 

nadzemním podlaží jsou řešeny jako bezbariérové, jsou tedy vhodné pro užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu. Vyhovují obecným technickým požadavkům dle 

vyhlášky 398/2009 Sb.[8]. Všechny otočné dveře v tomto podlaží (včetně dveří, které jsou 

součástí vchodové plastové stěny) jsou opatřeny bezprahovou úpravou s výsuvným 

těsněním. Toto těsnění je nutné pro splnění požadavků z hlediska zvukové a tepelné 

ochrany. Dále jsou otočné dveře v tomto podlaží opatřeny vodorovnými madly 

usnadňujícími osobám s omezenou schopností pohybu jejich otevírání a zavírání. Výška 

parapetů oken pobytových místností je 610 mm. Parapety oken v místnostech se sociálním 

zařízením jsou v těchto dvou bytových jednotkách ve výšce 1,61 m a jsou opatřena 

pákovým otevíráním. Ostatní okna budou mít kliku ve výšce max. 1,1 m. 

 

Vstup do objektu se nachází na západní straně. Výškový rozdíl mezi upraveným terénem a 

úrovní čisté podlahy, který je 150 mm, je překonán pomocí rampy, vydlážděné 

z betonových dlaždic v násypu, ve sklonu 1:16 (6,25%). Rampa je opatřena z obou stran 

ocelovým lakovaným zábradlím s madly ve dvou výškových úrovních (750 a 900 mm) a 

vodícím prvkem ve výšce 150 mm od úrovně rampy.   

 

Na parkovišti jsou pro osoby s omezenou schopností pohybu vymezena dvě parkovací 

místa a bezbariérový přístup na chodník pomocí sníženého obrubníku mezi těmito dvěma 

místy – viz výkres č. C.3 Koordinační situační výkres. 

 

c) Celkové provozní řešení, technologie výroby; 

 

Jedná se o bytový dům, v objektu se nenachází výrobní provoz. 
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d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; 

 

Zemní práce 

 

Před započetím výkopových prací bude provedena skrývka ornice v tloušťce 300 mm. 

Část ornice (198 m3) bude uložena na pozemku parc. č. 576/2 a část (254,099 m3) na 

sousedním pozemku parc. č. 577/24. Výpočet objemu a ploch potřebných pro umístění 

meziskládky ornice viz Technická zpráva zařízení staveniště.  

 

Následně budou provedeny svahované výkopy. Hloubka hlavní figury je 3,250 m, 

hloubka rýh je 3,700 m. Zemina pro zpětný zásyp o objemu 294,34 m3 bude uložena na 

staveništi (viz výkres č. 3.4.2 Zařízení staveniště – hrubá stavba), zbytek zeminy bude 

odvezen na skládku. 

 

Základy 

 

Celý objekt je podsklepen. Základy jsou navrženy jako pasy z prostého betonu C 16/20. 

Beton bude na staveniště dopraven autodomíchávačem. Před betonáží budou osazeny 

bednící prvky prostupů. Šířka pasů pod obvodovými zdmi je 740 mm, pod středními 

nosnými zdmi je to pak 600 mm. Hloubka základových pasů je pod těmito zdmi 600 mm, 

pod schodištěm 400 mm. Tloušťka podkladního betonu je 150 mm. Betonáž pasů bude 

prováděna přímo do vyhloubených rýh.  

 

Izolace 

 

Jako hydroizolace spodní stavby je použita hydroizolace Penefol 750, která je z obou stran 

opatřena ochranou geotextilií o plošné hmotnosti min. 300 g/m2. Na svislých konstrukcích 

je navíc ještě chráněna nopovou fólií Lithoplast.  

 

Podlahy na terénu jsou zatepleny tepelnou izolací Rockwool Dachrock v tloušťce 60 mm. 

Podlahy na stropní konstrukci suterénu jsou zatepleny izolací Rockwool Steprock ND 

v tloušťce 60 mm. Tato vrstva je zároveň zvukově izolační. Ve vyšších patrech postačí jen 

zvuková izolace Rockwool Steprock ND v tloušťce 40 mm. 
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Obvodové zdivo 4. NP tloušťky 300 mm bude zatepleno kontaktním zateplovacím 

systémem. Tloušťka tepelné izolace bude 100 mm. 

 

Svislé konstrukce 

 

Obvodové zdivo bude provedeno z cihelných tvárnic Porotherm 44 EKO+Profi Dryfix. 

Zdění bude provedeno na zdící pěnu Porotherm Dryfix. Střední nosné zdi budou 

provedeny z cihelných tvárnic Porotherm 30 AKU P+D. Akustické proto, že musí plnit 

funkci mezibytových příček a splňovat tak požadavky ČSN na akustický útlum. Zdění 

bude provedeno na maltu MVC P4. 

 

Obvodové zdivo 4. nadzemního podlaží (schodišťového prostoru) bude provedeno zčásti z 

cihelných tvárnic Porotherm 30 Profi DRYFIX na zdící pěnu Porotherm Dryfix. Atika 

pochůzí střechy nad 3. NP bude vyzděna z cihelných tvárnic Porotherm 44 EKO+Profi 

Dryfix. Atika nepochůzí střechy nad 4. NP bude vyzděna z cihelných tvárnic Porotherm 

24 Profi DRYFIX na zdící pěnu Porotherm Dryfix.  

 

Příčky budou provedeny z cihelných tvárnic Porotherm 11,5 AKU . Zdění bude 

provedeno na maltu MVC P4. 

 

V bytovém domě je navržen pro odvod spalin třívrstvý komín Schiedel UNI plus – typ 

UNIP 20, jednoprůduchový, rozměr 360/360 mm, Ø 200 mm. Úprava komína nad střešní 

rovinou je provedena pomocí tvárnic UNI FINAL, vzhled hnědých cihel a ukončena je 

hlava komína krycí nerezovou deskou a kónickým vyústěním. 

 

Vodorovné konstrukce 

 

Stropní konstrukce budou provedeny z nosníků POT a stropních vložek MIAKO systému 

Porotherm. Osová vzdálenost nosníků je 500 a 625 mm – rozmístění viz výkres č. D.1.1 9 

Výkres sestavy stropních dílců. Součástí stropní konstrukce nad 3. NP bude ocelový 

válcovaný nosník I 180 umístěný pod nosnou stěnou tl. 300 mm. Konstrukční řešení viz 

výkres č. D.1.1 9 Sestava stropních dílců nad 3NP. V 1S, 1NP a 2NP budou ve stropech 

v prostorech instalačních šachet provedeny výměny vložením válcovaných profilů L 

75/50/6 mm.  
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Součástí stropních konstrukcí nad 1. a 2. NP budou ocelové válcované nosníky L 

180/180/14 mm, které budou plnit funkci skrytého průvlaku při změně orientace POT 

nosníků. Rozměry ocelových válcovaných nosníků vychází ze statického výpočtu. Nad 

obvodovými zdmi a středními nosnými zdmi v úrovni stropu probíhá pozední věnec 

opatřen tepelnou izolací. Rozměry ŽB věnce nad obvodovými zdmi jsou 220/150 mm, 

nad středními nosnými zdmi 300/150 a 200/200 mm. Věnce jsou vytvořeny z tyčí Ø J14 a 

třmínků Ø J8. V místě uložení nosníků na nosnou stěnu bude stropní konstrukce 

přivyztužena podporovými příložkami ve tvaru L z tyčí Ø J12.  V místě instalačních 

šachet, komína a vedení odpadního dešťového potrubí bude ve stropech ponechán prostup. 

Na takto uložené stropní prvky bude položena KARI síť 8/100 8/100 s přesahem min. 

dvou ok. Celý strop bude zmonolitněn betonovou mazaninou tloušťky 60 mm. Celková 

tloušťka stropu je 210 mm.   

 

Překlady nad otvory jsou rovněž ze systému POROTHERM. U překladů nad otvory 

v nosných zdech se jedná o POROTHERM Překlady 7, v obvodových zdech s vloženou 

tepelnou izolací tloušťky 70 mm. U překladů nad otvory v příčkách se jedná o 

POROTHERM plochý překlad 11,5. Pouze dveřní otvory šířky 4250 mm, do kterých jsou 

zabudována dveřní pouzdra, je nutné opatřit překladem z válcovaného ocelového profilu I 

(dle statického výpočtu). Dveřní pouzdro dle výrobce není schopné nést zatížení. 

 

Schodiště 

 

Bude provedeno železobetonové monolitické dvouramenné schodiště  s mezipodestovými 

nosníky. V části podesty je výztuž schodiště propojena s výztuží stropní konstrukce. Počet 

schodišťových stupňů v každém rameni je 9. Schodiště bude opatřeno ocelovým žárově 

pozinkovaným zábradlím vetknutým z boku. Zábradlí je opatřeno dřevěným madlem 

z buku. Výška zábradlí je 1,0 m [4]. 

 

Střecha 

 

Zastřešení 3. NP je tvořeno jednoplášťovou plochou pochůzí střechou. Skladba pochůzí 

střechy – dle systému DEKROOF: typ 10A [14]. Pochůzí vrstva je tvořena dlažbou na 
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výškově stavitelných podložkách. Rektifikací podložek bude dosaženo vodorovného 

povrchu dlažby.  

 

Podkladní stropní konstrukce bude opatřena penetračním nátěrem DEKPRIMER [14] a na 

tuto vrstvu pak bude bodově nataven pás z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL [14]. Spádová vrstva střechy je vytvořena tepelnou izolací – 

spádovými klíny EPS 150S. V potřebných místech jsou klíny podloženy deskami z EPS 

150S. Hodnota spádu je 2%. Na tyto klíny je pak položena a přikotvena vrstva z PIR 

desek Kingspan Thermaroof TR26 [14] v tloušťce 60 mm.  

 

Hlavní hydroizolační vrstvu tvoří fólie z měkčeného PVC – DEKPLAN 77 [14]. Fólii 

klademe volně a v přesazích ji svařujeme. Pro izolaci koutů, rohů a prostupů použijeme 

příslušné tvarovky z fólie. Na okrajích střechy fólii stabilizujeme k podkladu pomocí 

navaření na profily ze spojovacího plechu. Na tuto vrstvu pak položíme ochranou textilii 

FILTEK 500 [14], na kterou již můžeme pokládat podložky a dlažbu. Odvodněna je 

střecha pomocí dvou vpustí GULLYDEK (DN 125) [14]. Oplechování atiky je 

z lakovaného hliníkového plechu hnědé barvy (RAL 8017) a její sklon je 6%. Střecha je 

pochůzí a musí být proto opatřena zábradlím. Zábradlí je vetknuto do atiky z boku, jeho 

výška od pochůzí plochy je 1,0 m. Přístupná je střecha ze schodišťového prostoru 4.NP. 

Další možností přístupu na střechu je nástěnný žebřík, který je opatřen ochranným košem 

a také bezpečnostními dvířky, které zamezují vstupu na střechu nepovolaným osobám. 

Žebřík slouží především jako požárně bezpečnostní prvek.  

 

Zastřešení 4. NP je řešeno jednoplášťovou plochou nepochůzí střechou. Skladba střechy – 

dle systému DEKROOF: typ 1 [14]. Odvodnění je řešeno zaatikovým žlabem s jednou 

střešní vpustí a bezpečnostním přepadem vyvedeným nad střechu nižšího podlaží. 

 

Podkladní stropní konstrukce bude opatřena penetračním nátěrem DEKPRIMER [14] a na 

tuto vrstvu pak bude bodově nataven pás z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL [14]. Spádová vrstva střechy je vytvořena tepelnou izolací – 

spádovými klíny EPS 100S. Hodnota spádu je 3%. Hlavní hydroizolační vrstva je 

vytvořena z fólií z měkčeného PVC  DEKPLAN 76 [14]. Rovněž zaatikový žlab bude 

proveden z této fólie. Přístup na střechu pro údržbu a případné opravy se děje pomocí 

nástěnného žebříku. 
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Podlahy 

 

Podlahy na terénu jsou zatepleny izolací Rockwool Dachrock v tloušťce 60 mm. Podlahy 

na stropní konstrukci suterénu jsou zatepleny izolací Rockwool Steprock ND v tloušťce 

60 mm. Tato vrstva je zároveň zvukově izolační. Ve vyšších patrech postačí jen zvuková 

izolace Rockwool Steprock ND v tloušťce 40 mm. Danými tloušťkami tepelné izolace 

jsou splněny doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla konstrukcemi dle ČSN 73 

0540 2: 2011. 

 

Samotné podlahy jsou částečně keramické dlažby (koupelny, wc, chodby, sklepní 

prostory) a částečně budou provedeny laminátové protiskluzové podlahy (obývací pokoje, 

ložnice, dětské pokoje, kuchyně, předsíně, pracovny). 

 

Použité keramické dlažby:  RAKO Rock – světle šedá, rozměr 30x60 cm 

  RAKO Rock – schodovka světle šedá, rozměr 30x60 cm 

  RAKO Rock – sokl světle šedý, rozměr 60x9,5 cm 

  RAKO Defile – světle béžová, rozměr 45x45 cm 

Použité laminátové podlahy: Protiskluzová podlaha, Balterio – Dub Superior 

 

Skladby jednotlivých druhů podlah viz výkresy č. D.1.1 11 a D.1.1 12 

 

Výplně otvorů 

 

Okna a balkónové dveře budou plastové barvy bílé, vchodová stěna plastová se skládá ze 

vstupních dveří, opatřených podélným madlem, pro usnadnění manipulace s dveřmi 

osobám s omezenou schopností pohybu, dále pak horního světlíku a zabudovaných 

schránek. 

 

Vlastnosti plastových oken:  5 ti komorový profil 

  stavební hloubka 76 mm 

  zasklení: izolační trojsklo 4 12 4 12 4  

  součinitel prostupu tepla: Uw= 1,0 W/(m2.K) 

  kování: klika s antikorozní úpravou, třípolohový systém 
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Povrchová úprava dveří v 1S je CPL laminát (barva šedá). Dveře budou vsazeny do 

ocelové zárubně. Dveře T/2P pro vstup do kotelny budou mít protipožární zárubeň 

opatřenou těsněním. Dveře v 1. NP budou dýhované (dub), vsazené do obložkové zárubně 

s bezprahovou úpravou (výsuvné těsnění), a to z důvodu usnadnění pohybu osobám 

s omezenou schopností pohybu, pro něž jsou byty v tomto podlaží určeny. Vstupní dveře 

do těchto bytů budou opatřeny vodorovným madlem, okna v koupelnách v těchto bytech 

budou opatřena pákovým otevíráním. Kliky ostatních oken budou ve výši max. 1100 mm. 

Dveře v 2. NP a 3. NP budou dýhované (dub) vsazené do obložkové zárubně a opatřeny 

prahem. Vstupní dveře do bytů budou bezpečnostní, opatřené kukátkem. 

 

Úpravy povrchů 

 

Vnitřní omítky budou vápenné, štukové. Koupelny, wc a úklidová místnost budou 

opatřeny keramickým obkladem. Chodby a schodiště budou opatřeny keramickým soklem 

výšky 100 mm. 

 

Vnější omítky budou provedeny tenkovrstvou probarvenou omítkou Baumit SilikatTop, 

barva béžová 0186. Sokl výšky 450 mm bude proveden z obkladového panelu 

DecoSTONE o rozměrech 0,45 x 1,0 m, barva ořechově hnědá 004. 

 

e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; 

 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání nedošlo ke vzniku 

nepřijatelného nebezpečí nehod (př. pádem, nárazem, uklouznutím, popálením, zásahem 

elektrickým proudem, zraněním výbuchem)  podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 163/2002 

Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení 

vlády č. 312/2005 Sb. 

 

Požadavky na pracovní prostředí na staveništi a provádění prací musí být v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb. [9] i nařízením vlády č. 591/2006 Sb. [10]. Plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci bude zpracován koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, kterého určí zadavatel (dle zákona č. 309/2006 Sb. [9]). Plán BOZP bude zpracován 

koordinátorem před zahájením realizace stavby. 
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f) Stavební fyzika tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace popis 

řešení, zásady, hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky 

vnějšího prostředí; 

 

1) Výplně otvorů: 

 

Pro zasklení je použito tepelně izolačních trojskel s argonovou náplní.  

 

Součinitel prostupu tepla oken je  U=1,0 W/(m2K) 

Normová hodnota (doporučená) U=1,2 W/(m2K) 

 

2) Ostatní konstrukce: 

 

Obvodové zdivo z tvárnic Porotherm 44 EKO+ Profi DRYFIX  U=0,21 W/(m2 K) 

Normová hodnota pro vnější stěnu těžkou (doporučená) U=0,25 W/(m2 K) 

 

Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně U=0,86 W/(m2 K) 

Normová hodnota (doporučená) U=0,90 W/(m2 K) 

 

Podlaha temperovaného prostoru přilehlá k zemině U=0,55 W/(m2 K) 

Normová hodnota (doporučená) U=0,60 W/(m2 K) 

 

Strop z vytápěného k temperovanému prostoru U=0,47 W/(m2 K) 

Normová hodnota (doporučená) U=0,50 W/(m2 K) 

 

Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně U=0,62 W/(m2 K) 

Normová hodnota (doporučená) U=1,45 W/(m2 K) 

 

Střecha plochá – splňuje doporučenou hodnotu U=0,16 W/(m2 K) 

 

Konstrukce splňují doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla dle ČSN 73 0540

2:2011 [2]. 
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g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí; 

 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby v případě požáru byla po určitou dobu 

zachována nosnost a stabilita konstrukce, aby bylo omezeno šíření požáru na sousední 

objekty, aby nedošlo k šíření požáru a kouře v objektu a aby byla zajištěna bezpečná 

evakuace osob z objektu.  

 

h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; 

 

Všechny materiály musí mít požadované vlastnosti. Jejich zabudování musí být 

provedeno podle postupů daných výrobcem. Při správném zabudování prvků a správném 

provedení konstrukcí bude zajištěna požadovaná jakost. 

 

i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 

jakost navržených konstrukcí; 

 

Nevyskytují se zde netradiční technologické postupy. 

 

j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a 

rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; 

 

Dodavatelé stavebních prací musí zajistit zpracování výrobní a dílenské dokumentace, 

která je potřebná pro provedení díla a není součástí této dokumentace. Zpracovaná 

dokumentace bude splňovat montážní požadavky daných výrobků jednotlivých 

dodavatelů. Další požadavky nejsou v této PD stanoveny. 

 

k) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných  stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami; 

 

Nejsou stanoveny žádné další zkoušky kromě těch, které jsou stanoveny příslušnými 

technologickými předpisy nebo normami. 
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l) Výpis použitých norem a předpisů; 

 

ČSN 01 3420 [1] 

ČSN 73 0540 2 [2] 

ČSN 73 4301 [3] 

ČSN 74 3305 [4] 

Zákon č. 183/2006 Sb. [5]  

Vyhláška č. 499/2006 Sb. [6] 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. [7] 

Vyhláška 398/2009 Sb. [8] 

Zákon č. 309/2006 Sb. [9] 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [10] 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [11] 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. [12] 

 

Výkresová část 

 

 D.1.1 2  Výkopy 

 D.1.1 3  Základy 

 D.1.1 4  Půdorys 1S 

 D.1.1 5  Půdorys 1NP 

 D.1.1 6  Půdorys 2NP 

 D.1.1 7  Půdorys 3NP 

 D.1.1 8  Půdorys 4NP 

 D.1.1 9  Sestava stropních dílců nad 3NP 

 D.1.1 10  Střecha 

 D.1.1 11  Řez A A 

 D.1.1 12  Řez B B 

 D.1.1 13  Pohledy 

 D.1.1 14  Detail napojení vtoku 

 D.1.1 15  Detail ukončení u atiky 

 D.1.1 16  Výpis truhlářských výrobků 

 D.1.1 17  Výpis plastových výrobků 

 D.1.1 18 Výpis klempířských výrobků 
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 D.1.1 19  Výpis zámečnických výrobků 

 D.1.1 20  Výpis prefabrikátů 

 

Dokumenty podrobností 

 

Skladby konstrukcí a rozhodující detaily konstrukcí jsou součástí výkresové části. 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

a) Technická zpráva 

 

Není součástí bakalářské práce. 

 

b) Podrobný statický výpočet 

 

Není součástí bakalářské práce. 

 

c) Výkresová část 

 

Není součástí bakalářské práce. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Není součástí bakalářské práce. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

 

a) Technická zpráva 

 

Není součástí bakalářské práce. 

 

b) Výkresová část 
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Není součástí bakalářské práce. 

 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 

 

Není součástí bakalářské práce. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 

a) Technická zpráva 

 

Není součástí bakalářské práce. 

 

b) Výkresová část 

 

Není součástí bakalářské práce. 

 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 

 

Není součástí bakalářské práce. 
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E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 

předpisů 

 

Není součástí bakalářské práce. 

 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 

 

Není součástí bakalářské práce. 
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3. Technologická část 

 

3.1. Stavebně technologický postup provádění jednoplášťové pochůzné střechy 

bytového domu 

 

3.2. Položkový rozpočet stavebních prací  

 

⋅ Pro danou etapu provádění pochůzné střechy 

 

3.3. Časový plán stavby 

 

⋅ Pro danou etapu provádění pochůzné střechy 

⋅ Pro celou stavbu – viz přílohy 

 

3.4. Zařízení staveniště:   

⋅ Textová část  Technická zpráva 

⋅ Výkresová část  Výkres č. 1 Zařízení staveniště pro technologickou etapu 

 Výkres č. 2 Zařízení staveniště pro hrubou stavbu 

 

 

3.1. Stavebně technologický postup provádění jednoplášťové pochůzné střechy 

bytového domu – dlažba na výškově stavitelných podložkách 

 

3.1.1 Obecné informace 

 

Základní vstupní informace o vnitřních a vnějších podmínkách vztahujících se 

k předmětu činnosti 

 

Zastřešení bytového domu o čtyřech nadzemních a jednom podzemním podlaží je řešeno 

jednoplášťovou plochou pochůznou střechou s neveřejným provozem. Hlavní vodotěsnící 

vrstva je tvořena fólií z měkčeného PVC. Sklon střechy je 2%. Spádová vrstva je vytvořena 

z tepelné izolace. Pochozí vrstva je tvořena dlažbou umístěnou na výškově stavitelných 
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podložkách. Skladba střechy je navržena dle systému Dekroof 10 A [14]  a splňuje tedy 

tepelně technické požadavky. 

Po celé délce atiky je do její boční části zakotveno ocelové nerezové zábradlí. Výška madla 

nad pochůzí plochou je 1,0 m [4]. Přístupná je střecha ze schodišťového prostoru 4.NP 

(přístup z vnitřního prostoru) a pomocí pevného ocelového žebříku (přístup z vnějšího 

prostoru), který je opatřen ochranným košem a bezpečnostními dvířky, které zamezují vstupu 

na střechu nepovolaným osobám a slouží především jako požárně – bezpečnostní prvek. 

 

3.1.2 Materiály – dle systému Dekroof 10 A [14] 

 

Materiály, které se používají ve výrobním procesu v členění na základní a pomocné 

s odkazem na ČSN, popř. na další předpisy 

 

Základní materiál pro střešní souvrství: 

 

⋅ Betonová dlažba tryskaná – rozměr 500x500x50 mm 

⋅ Výškově stavitelné podložky ETERNO – typ S1 – S13 (výškové nastavení 37,5 550 mm) 

 

Obr. 1 Výškově stavitelná podložka se samovyrovnávací hlavou [15] 

 

⋅ Ochranná textilie ze 100 % PP – FILTEK 500 

⋅ Hydroizolační fólie z PVC P pro zatěžovací vrstvy, tloušťka 1,5 mm – DEKPLAN 77 
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→ ČSN EN 13956: Hydroizolační pásy a fólie  Plastové a pryžové pásy a fólie pro 

hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky 

⋅ Tepelně izolační desky na bázi polyisokyanurátu (PIR), tloušťka 60 mm – KINGSPAN 

THERMAROOF TR26 

→ ČSN EN 13165: Tepelně izolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné 

výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) – Specifikace 

⋅ Tepelně izolační spádové klíny ze stabilizovaného pěnového polystyrenu, minimální 

tloušťka vrstvy, vytvořené z tepelně izolačních spádových klínů a desek, je 120 mm  EPS 

150S  

→ ČSN EN 13163: Tepelně izolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné 

výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace 

⋅ Asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny plošné 

hmotnosti 200 g/m2 využitý jako parotěsnící, vzduchotěsnící a provizorní vodotěsnící 

vrstva, tloušťka 4 mm – GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

→ ČSN EN 13707: Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy pro 

hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky; 

→ ČSN EN 13970: Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové parozábrany – Definice a 

charakteristiky 

⋅ Asfaltová penetrační emulze – DEKPRIMER 

 

Doplňkový materiál pro střešní souvrství: 

 

⋅ Vnitřní roh DEKPLAN – k zesílení hydroizolace ve vnitřních koutech 

⋅ Vnější roh DEKPLAN – k zesílení hydroizolace ve vnějších rozích 

 

Obr. 2 Vnitřní a vnější roh z fólie DEKPLAN [14] 
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⋅ Kruhové těsnící manžety z fólie DEKPLAN určené k opracování prostupů 

⋅ Střešní vpusť GULLYDEK (DN 125) s integrovanou PVC manžetou – 2 ks 

⋅ Čistič – k čištění spoje před svařováním (dle ČSN 65 0201 se jedná o hořlavou kapalinu 1. 

třídy a podle toho je nutné s ní zacházet) 

⋅ Těsnící tmel (polyuretanový či silikonový) – k těsnění styků mezi fóliemi nebo 

ukončovacími profily a dalšími materiály 

⋅ Ukončovací a pomocné profily ze spojovacího plechu z pozinkovaného ocelového plechu 

 

Další materiál pro střechu: 

 

⋅ Lakovaný hliník, barva hnědá (RAL 8017) pro oplechování atiky, lemování prostupu a 

komína – provedení oplechování dle ČSN 73 3610: Navrhování klempířských konstrukcí 

⋅ Zábradlí ocelové žárově pozinkované kotvené z boku do atiky, výška 1,0 m – návrh 

vyhovuje ČSN 74 3305 [4] 

 

Doprava, skladování a podmínky použití 

 

Materiál bude dopraven na staveniště nákladním automobilem DAF 75.270 s HR. 

Doprava materiálu na střechu bude zajištěna stavebním výtahem Geda 500Z/ZP. 

 

Asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER bude skladována v uzavřených obalech v krytém 

skladu. Je třeba ji chránit před mrazem a vlhkem. 

 

Role asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL budou skladovány ve svislé 

poloze a chráněny před UV zářením. 

 

Desky tepelné izolace KINGSPAN THERMAROOF TR26  v balících musí být chráněny 

proti vzdušné vlhkosti, srážkám a přímému slunečnímu záření. Pokud by musely být dočasně 

skladovány ve venkovním prostředí, pak nesmí ležet přímo na zemi a musí být zakryté 

plachtou odolnou proti UV záření. 
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Hydroizolační fólie DEKPLAN 77 bude skladována v originálních obalech v suchém a 

větraném skladu. 

Čistič je hořlavá kapalina 1. třídy (dle ČSN 65 0201) a je nutné ji skladovat mimo dosah 

zdrojů tepla. Ostatní pomocný drobný materiál bude uskladněn v uzamykatelném skladu. 

 

Podmínky použití těchto materiálů stanoví výrobce v katalogových listech a příručkách 

k provádění. 

 

Rozhodnutí o převzetí dodávky 

 

Převzetí dodávky vykoná stavbyvedoucí a následně provede zápis do stavebního deníku. 

 

Průměrné spotřeby 

 

Asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER : 0,3 – 0,4 kg/m2 

Teleskopické kotvy tepelné izolace: 6 ks na desku o rozměrech 2,4x1,2m => 2,1 ks/m2 

 

3.1.3 Pracovní podmínky 

 

Příprava pracoviště, úprava prostorů (skládky) 

 

Před zahájením prací musí být dokončeny všechny předešlé práce na hrubé stavbě. 

Skladovací prostory musí umožnit dostupnost materiálu a jeho přípravu na svislou dopravu. 

Pomocný materiál je uskladněn v krytém uzamykatelném skladu. Z důvodu použití 

elektrických nástrojů je nutné napojení na elektrickou energii.  

 

3.1.4 Převzetí pracoviště 

 

Podmínky pro převzetí 

 

Pracoviště pro provádění ploché pochozí střechy bude převzato, pokud jsou splněny 

následující podmínky: 

⋅ jsou dokončeny stropy, vyzděno atikové zdivo, provedeno komínové zdivo, prostupy ve 

stropech a osazeno odvětrávací potrubí  
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⋅ musí být přístupná komunikace pro dopravu materiálu a je nutné napojení na el. energii. 

⋅ je k dispozici zařízení pro svislou dopravu  

⋅ podklad pro provádění střechy je čistý, bez zbytků materiálů použitých při provádění 

předešlé etapy 

 

Způsob převzetí 

 

Převzetí proběhne za účasti stavbyvedoucího, dodavatelů předešlé etapy výstavby (svislé a 

vodorovné nosné konstrukce) a dodavatele střešní konstrukce.  

Převzetí zapíše stavbyvedoucí do stavebního deníku. 

 

3.1.5 Obecné pracovní podmínky 

 

Požadované povětrnostní podmínky 

 

Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb.[11] musí být práce ve výškách v prostorech, které nejsou 

chráněny proti povětrnostním vlivům přerušeny v případě:  

⋅ bouřky, silného deště a sněžení, tvoření námrazy,  

⋅ silného větru,  

⋅ při dohlednosti menší než 30 m a nebo  

⋅ při teplotě menší než 10°C. 

 

Svařování hydroizolačních fólií je doporučeno provádět při teplotách vyšších než 5°C. Je 

možné svařovat i při nižších teplotách, je však nutné řádně dodržovat pracovní postup a dbát 

zvýšené opatrnosti. Pokud je teplota fólií či podkladu menší než 5°C, je vhodné skladovat 

fólie před pokládkou v temperovaných skladech. 

 

Při dešti či sněžení je doporučeno přerušit izolatérské práce. Spoj při svařování musí být totiž 

suchý. Dalším důvodem je bezpečnost pracovníků.  

 

Požadavky na předcházející činnosti 

Je nutno, aby byly dokončeny stropní konstrukce, vyzděno atikové zdivo, komínové zdivo a 

osazeno odvětrávací potrubí.  
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Další podmínky, jejichž nedodržení by ovlivnilo výslednou činnost 

Je nutné dodržovat předepsaný technologický postup, instrukce vedoucího čety a dbát na 

kvalitní provedení prací. 

 

Požadavky na práci v zimním období 

Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [11] musí být práce přerušeny v případě silného sněžení, 

tvoření námrazy, či poklesu teploty pod 10 °C. 

 

3.1.6 Personální obsazení 

 

Složení pracovní čety, počty pracovníků 

1 vedoucí čety  

3 izolatéři 

3 klempíři 

2 pomocní dělníci 

 

Požadované kvalifikace jednotlivých pracovníků 

Izolatér – SOU vyučen v oboru izolatér (36 53 H/001) 

Klempíř – SOU vyučen v oboru klempíř (23 55 H/01) 

 

3.1.7 Stroje a pomůcky 

 

Potřebné stroje, pracovní pomůcky, ochranné prostředky a pomůcky 

 

Stroje: 

⋅ Nákladní automobil DAF 75.270 s HR pro dopravu základního a pomocného materiálu na 

stavbu 

⋅ Stavební výtah Geda 500Z/ZP 

 

Pracovní pomůcky: 

⋅ přístroj ke svařování horkým vzduchem LEISTER TRIAC 

⋅ tryska ke svářecímu přístroji – šířka 20 a 40 mm 
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⋅ mosazný kartáč 

⋅ přítlačný silikonový váleček – šířka 40 mm 

⋅ přítlačný mosazný váleček na detaily 

⋅ izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí 

⋅ ocelová jehla – jeden konec zahnutý pro kontrolu svarů 

⋅ příklepová vrtačka 

⋅ nůžky, metr, pásmo, vodováha 

 

Obr. 3 Pracovní pomůcky [14] 

Dále pak: 

⋅ pila s malými zuby – pro ořez tepelné izolace 

⋅ příklepová vrtačka 

⋅ metr, nůž 

 

Ochranné prostředky a pomůcky: 

Pracovní oděv, pracovní obuv, rukavice, ochranné brýle a helma. 

 

3.1.8 Pracovní postup 

 

Chronologický sled a popis pracovních operací [13] 

 

Stropní konstrukce jako podklad pro nanesení penetrace musí být čistá, rovná, suchá, zbavená 

ostrých výčnělků. Teplota podkladu by měla být min. 5°C. 
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Plastovou nádobu (12kg popř. 25kg) s asfaltovou penetrační emulzí DEKPRIMER řádně 

promícháme a začneme nanášet na podklad pomocí koštěte, štětky či válečku. Po dokončení 

prací očistíme pracovní nářadí (vodou či technickým benzínem). Po zaschnutí penetrační 

vrstvy můžeme začít provádět parotěsnící vrstvu z SBS modifikovaných asfaltových pásů 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Všechny pásy se kladou ve stejném směru, při sklonu 

2% se kladou kolmo ke spádu. Kladou se na vazbu. Doporučená teplota podkladu a pásu je 

min. 5°C. Pásy natavujeme k podkladu bodově.  

 

Spádová vrstva je vytvořena z tepelné izolace v kombinaci desek PIR (Kingspan Thermaroof 

TR 26) a spádových klínů z pěnového polystyrenu EPS 150S se spádem 2%. Tloušťka PIR 

desek je 60 mm. Tloušťka polystyrenu je min. 120 mm (u vpusti). Tepelná izolace bude 

kotvena k podkladu pomocí teleskopických kotev. Počet kotev na jednu desku o rozměrech 

2,4 x 1,2 m je 6 ks. Při pokládce PIR desek za jasného slunečného počasí se doporučuje 

používat ochranné brýle, deska je totiž lesklá a může pracovníky oslňovat. Naopak při vlhku 

může být povrch desek kluzký, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. 

 

Obr. 4 Kladečský plán spádových klínů z EPS 150S 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Hlavní hydroizolační vrstva je vytvořena z PVC P fólie DEKPLAN 77 stabilizované 

k podkladu přitížením. Tloušťka fólie je 1,5 mm. Fólii klademe volně, v přesazích svařujeme. 

Pro izolaci koutů, rohů a prostupů použijeme příslušné tvarovky z této fólie. Po okrajích 

střechy fólii stabilizujeme k podkladu pomocí navaření na profily ze spojovacícho plechu. 

Dlažba na podložkách je stabilizační vrstvou PVC P fólie a je od ní separována ochranou 

textilií FILTEK 500 ze 100% PP. 

 

Při kladení dlažby budou zároveň prováděny klempířské a zámečnické práce – oplechování 

atiky a ukotvení nerezového zábradlí z boku do atiky. Materiál oplechování je lakovaný 

hliník, barva hnědá (RAL 8017). 

 

Nejčastěji se vyskytující závady v technologickém postupu a způsob jejich odstraňování 

 

Nejčastěji se vyskytující problémy vznikají při nedodržení technologického postupu → nutno 

dodržovat technologický postup a dbát pokynů vedoucího čety. 

Poškození materiálu (při výrobě, dopravě či manipulaci), který by způsobil závažnou závadu 

→ nutno nahradit novým kusem. 

Neodborný zásah do konstrukce → provádění střešního souvrství ploché pochůzí střechy 

vykonávají pracovníci s odbornou kvalifikací (izolatéři, klempíři), pomocní dělníci provádějí 

pouze práce dle pokynů vedoucího čety a izolatérů, popř. klempířů 

 

Potřebná opatření, která je nutno provést po skončení směny a po skončení celého pracovního 

postupu 

Po skončení směny je třeba zajistit všechny části střechy, aby nedošlo k jejich uvolnění.  

Po skončení celého pracovního postupu je třeba odstranit z prostoru střechy všechny 

pomůcky, nářadí, zbylý spojovací materiál, a tento prostor uklidit. 

 

Podmínky pro provedení přejímky 

Po provedení konstrukce střechy stavbyvedoucí zkontroluje správnost provedení, spád, počty 

a rozměry prvků střechy, neporušení materiálu. 

Bude provedena zátopová zkouška. 

Stavbyvedoucí provede zápis o přejímce do stavebního deníku. 
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3.1.9 Jakost a kontrola kvality 

 

Technické parametry a údaje, které jsou pro výsledek činnosti požadovány 

Je důležité zkontrolovat jakost a kvalitu jednotlivých prvků střešního souvrství, před jejich 

zabudováním do stavby.  

 

Požadované kontroly a zkoušení, jejich zápis 

 

1) Vstupní kontrola 

 

Vedoucí pracovník zkontroluje rovinnost nosných konstrukcí, tvar nosných konstrukcí podle 

projektové dokumentace. Podklad pro střešní souvrství musí být čistý, suchý, bez ostrých 

výčnělků. 

 

Materiál musíme zkontrolovat před jeho zabudováním do stavby. Musí být nepoškozen a 

musí odpovídat projektové dokumentaci. 

 Následně je proveden zápis do stavebního deníku. 

 

2) Mezioperační kontrola 

 

Vedoucí pracovník zkontroluje správnost provedení jednotlivých vrstev a klempířských 

konstrukcí při jejich realizaci. Kontroluje těsnost, přesah a spoje hydroizolace. Zkontroluje 

také používaný materiál. Vše musí být v souladu s projektovou dokumentací. Následně 

provede zápis do stavebního deníku. 

 

3) Výstupní kontrola 

 

Stavbyvedoucí zkontroluje správnost provedení celé střechy. Následně provede zápis do 

stavebního deníku. 

 

3.1.10 BOZP 

 

Seznam všech bezpečnostních norem, které se k dané činnosti vztahují 
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Zákon č. 309/2006 Sb. [9],  ve znění zákona č. 362/2007 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 (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [10] 

 

Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb.[11]  musí být práce ve výškách v prostorech, které nejsou 

chráněny proti povětrnostním vlivům přerušeny v případě:  

⋅ bouřky, silného deště a sněžení, tvoření námrazy,  

⋅ silného větru,  

⋅ při dohlednosti menší než 30 m a nebo  

⋅ při teplotě menší než 10°C. 

 

Soupis ochranných pomůcek a bezpečnostních opatření 

 

⋅ Každý pracovník musí používat předepsané pracovní ochranné pomůcky. 

⋅ Ochranné brýle, ochranná přilba, rukavice kožené, plášť do deště s kapucí, obuv 

s neklouzavou podešví, ochranný pás s přídavným lanem. 

⋅ Příslušné nástroje a nářadí musí být v dokonalém stavu, aby nedošlo ke zranění 

pracovníků nebo k nekvalitnímu provedení prací. 

 

3.2 Položkový rozpočet stavebních prací 

 

⋅ Položkový rozpočet pro danou etapu viz přílohy 

 

3.3 Časový plán stavby  

 

⋅ Pro danou etapu provádění pochůzné střechy – viz přílohy 

⋅ Pro celou stavbu – viz přílohy 

⋅  
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3.4 Zařízení staveniště 

 

⋅ Textová část 

⋅ Výkresová část  Výkres č. 3.4.1 Zařízení staveniště pro technologickou etapu 

  Výkres č. 3.4.2 Zařízení staveniště pro hrubou stavbu 
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Údaje o stavbě 

 

Název stavby: Novostavba BD v Opavě 

Místo stavby: parc. č. 576/2, k.ú. Opava 

 

Objednatel 

 

Obchodní firma: KNOZ JOP s.r.o. 

Adresa: Vojanova 274/7, 746 01 Opava 

IČ: 65948315 

 

Zhotovitel 

 

Obchodní firma: TP Stavby s.r.o. 

Adresa: Antonína Sovy 326/48, 747 05 Opava 

IČ: 56568944 

 

Staveniště 

 

Rozsah a stav staveniště 

 

Staveniště se nachází na parc. č. 576/2 v k.ú. Opava. Pozemek je mírně svažitý. Na pozemku 

se nevyskytují žádné stávající objekty. Staveniště bude ze všech stran oploceno mobilním 

oplocením výšky 2,0 m umístěným v nosných patkách. Plocha pozemku není dostačující pro 

umístění všech objektů staveniště, část meziskládky ornice (12,3x12,3m) bude potřeba umístit 

na sousedním pozemku parc. č. 577/13. 

 

Doprava 

 

Vjezd na staveniště se bude dít z ulice Otické na západní straně staveniště. Na této straně 

staveniště bude součástí oplocení uzamykatelná brána. Staveništní zpevněná plocha je 

vytvořena z betonových silničních panelů rozměrů 2x3m, které budou uloženy do 

štěrkopískového lože. 
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Napojení staveniště na zdroje 

 

Elektrická energie 

 

Na stavbu bude el. proud (380 V) přiveden z veřejné podzemní rozvodné sítě. Součástí 

stavebního rozvaděče bude elektroměr. Dále bude el. proud rozveden k jednotlivým místům 

odběru (stavba, stavební výtah, stavební buňky – sociální zázemí, šatny, administrativa, 

osvětlení) 

 

Voda 

 

Pro odběr vody na stavbě bude vybudována provizorní vodovodní přípojka, na které bude 

umístěn vodoměr. Voda se dále bude rozvádět k místům spotřeby (stavba, sociální zázemí). 

 

Splašková kanalizace 

 

Kanalizační přípojka bude napojena do jednotné veřejné kanalizace. 

 

Zásobování staveniště elektrickou energií 

 

Určení druhů spotřebičů: 

 

P1  Elektromotory stavebních strojů Příkon 

jeřáb 32TT 22 kW 

stavební výtah GEDA 500Z/ZP 5,5 kW 

silo na suché směsi s vodní pumpou a 

míchačkou 5,5 kW 

ponorný vibrátor Tremix VH38 2,3 kW 

pila okružní, průměr listu 500 mm 3,4 kW 

vrtačka na dřevo 1,5 kW 

vrtačka na kov v průměru 12 40 mm 2,5 kW 

svářečka 15 kW 

el. topidla v buňkách 6  2,5 kW 
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P2  Výkon vnitřního osvětlení Měrný příkon   Plocha   Celkem 

Kancelářské místnosti 0,02 kW/m2 45 m2 0,90 kW 

Umývárny, šatny, záchody, koupelny 0,01 kW/m2 45 m2 0,45 kW 

Uzavřené sklady 0,003 kW/m2 30 m2 0,09 kW 

P3  Výkon vnějšího osvětlení Měrný příkon   Plocha 

vnější osvětlení 0,01 kW/m2 310 m2 3,10 kW 

 

Stanovení maximálního zdánlivého příkonu: 

S = ( K/cos  ) · ( β1  · ΣP1 + β2 · ΣP2 +  β3 · ΣP3)  [kVA] 

 

S maximální současný zdánlivý příkon (kVA) 

K koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 

β1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 

β2 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 

β3 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 

cos  průměrný účiník (0,7) 

P1 součet výkonů elektromotorů a topidel [kVA] 

P2 součet výkonů vnitřního osvětlení [kVA] 

P3 součet výkonů venkovního osvětlení [kVA] 

 

S = ( 1,1/0,7 )  ( 0,7   72,7 + 0,8  1,44 + 1,0  3,10 ) 

S = 1,57  55,142   

S = 86,65 kVA  

 

Určení vnitrostaveništního rozvodu NN: 

 

Bylo navrženo podzemní vedení. Kabely budou v hloubce min. 0,8 m. 

Osvětlení na staveništi: 

 

Venkovní osvětlení bude zavěšeno na stavebních buňkách, vnitřní osvětlení je zajištěno 

pomocí zářivek umístěných v buňkách. 
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Zásobování staveniště vodou 

 

 pro provozní účely (užitková voda) 

 pro účely sociální spotřeby (pitná voda) 

 pro požární potřeby 

Spotřeba vody ve fázi maximálního výkonu: 

Qn = (Pn * Kn ) / (t * 3600)   [l/s] 

 

Qn  vteřinová spotřeba vody 

Pn  spotřeba vody v l na směnu 

Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 

 

A) provozní účely: 

 

ošetření betonu  250l/m3 (55,64+37,02+70,11) · 250 =  40693 l 

omítky 30l/m2 (2379,41+670,12) · 30 =  91486 l 

mytí strojů 1000l/ks 3 ks 1x týdně (272 dní)= 165000 l 

   celkem 297179 l  => 1093 l / den 

 

B) sociální a hygienické potřeby: 

 

30l / pracovník / den 10pracovníků x 30l x 272 dní= 81600 l 

1sprcha: 45l / pracovník / den 10pracovníků x 45l x 272 dní= 122400 l 

  celkem  204000 l  => 750 l / den 

Qn = (1093 · 1,6+750 · 2,7 ) / (8,5 · 3600) = 0,123 l/s 

  



 

62 
 

Řešení objektů zařízení staveniště 

 

Sociální zařízení staveniště 

Předpokládaný počet pracovníků v jednotlivých profesích 

 

Stavební práce Počet pracovníků Nejzatíženější fáze výstavby 

zemní práce 6   

základy 5   

hydroizolace 4   

svislé konstrukce 6   

vodorovné konstrukce 5   

vnitřní omítky 9   

podlahové konstrukce 6   

obklady a dlažby 4 4 

zastřešení 7   

vnější omítky 5 5 

výplně otvorů 6 6 

nátěry a malby 6   

zdravotechnika 3 3 

elektroinstalace 3 3 

 
 

 obsluha jeřábu 1 1 

administrativa 2 2 

 
 

 

 

 

celkem  24 pracovníků 

(z toho 2 pro administrativu) 

 

Stavební buňky: 

 

Kancelář stavbyvedoucího – 1x 

 rozměry 6 x 2,5 m 

 vybavení  1x el. topidlo, 3x el. zásuvka 

 

Kancelář mistra – 1x 
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 rozměry 6 x 2,5 m 

 vybavení  1x el. topidlo, 3x el. zásuvka 

 

Šatna – 2x 

 rozměry 6 x 2,5 m 

 vybavení  1x el. topidlo, 3x el. zásuvka 

 1,25 m2 na 1 pracovníka 

 max. počet pracovníků v nejvytíženější fázi stavby je 22 (+2 pro administrativu) 

 => je potřeba 22 1,25= 27,5 m2 plochy šaten –> plocha jedné šatny 15 m2 => je 

zapotřebí 2 ks šaten 

 

Umývárna, WC – 1x 

 rozměry 6 x 2,5 m 

 bude napojena na kanalizaci 

 vybavení  2x el. topidlo, 2x sprchová kabina, 3x umývadlo, 2x pisoár, 2x toaleta, 1x boiler 

200 l 

 2 sedadla na 11 50 mužů => pro 24 pracovníků jsou potřeba 2 sedadla a 2 pisoáry 

 1 umývadlo na 10 osob => pro 24 pracovníků jsou zapotřebí 3 umývadla 

 1 sprcha na 15 osob => pro 24 pracovníků jsou zapotřebí 2 sprchy 

 

Zásobování materiály 

 

Maltové směsi – pro suché směsi bude použito mobilní silo, umístěné na zpevněné ploše min. 

3x3 m, v situaci ZS je rovněž naznačena poloha při výměně sil  

 

Betonové směsi – budou na stavbu dováženy autodomíchávačem k přímému zpracování 

(betonáž základů, betonáž stropních konstrukcí) 

 

Ostatní materiály – pro ostatní materiály budou na staveništi zřízeny na zpevněných plochách 

skládky, jejich využití se bude měnit v závislosti na fázi výstavby. Pro danou technologickou 

etapu provedení ploché střechy bude materiál skladován v krytých skladech a chráněn před 

účinky povětrnosti. 
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Skladování na staveništi 

 

Ornice a zemina pro zpětný zásyp: 

 

a) Ornice  

sklon: 1:1 

objem: 370,573  1,22 (koeficient nakypření) = 452,099 m3 

výpočet plochy meziskládky: 452,099 m3/3m = 151,29 m2 => a=√151,29=12,3 m 

 z důvodu nedostatečné plochy na staveništi bude nutné část ornice uskladnit na 

sousedním pozemku parc. č. 577 

 

 Část meziskládky na staveništi: 

  6  11 = 66 m2 => 66  3 = 198 m3 

 sklon 45° => (6+3)  (11+3) => 

 potřebná plocha = 126 m2 (9m 14m) 

  

Část meziskládky na sousední parcele: 

  452,099 198 = 254,099 m3 => 254,099 m3/3m = 84,70 m2 => 

 a=√84,70=9,3 m 

 sklon 45° => (9,3+3)  (9,3+3) => 

 potřebná plocha = 151,29 m2 (12,3m 12,3m) 

 

b) Zemina pro zpětný zásyp  

sklon: 1:1 

objem: 241,26  1,22 (koeficient nakypření) = 294,34 m3 

výpočet plochy meziskládky:  294,34 m3/3m = 98,12 m2 => a=√98,12= 9,92 m 

 z důvodu plochy, která je k dispozici, volím: 6,0m  16,4m=98,4m3 

 sklon 45° => (6,0+3)  (16,4+3) => 

 potřebná plocha = 174,6 m2 (9m 19,4m) 

 

Bednění a lešení: 

Bude umístěno na zpevněné ploše, vytvořené sejmutím ornice a následným násypem a 

zhutněním kameniva frakce 16 32 mm. 
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Výztuž: 

Bude umístěna na zpevněné ploše opatřené ocelovým přístřeškem s plechovou střechou. 

Zpevněná plocha bude vytvořená sejmutím ornice a následným násypem a zhutněním 

kameniva frakce 16 32 mm. 

 

Skládka stavebního materiálu: 

Stavební materiál bude skladován na zpevněné ploše, vytvořené sejmutím ornice a následným 

násypem a zhutněním kameniva frakce 16 32 mm. 

 

Silo: 

Silo pro suché směsi bude umístěno na zpevněné ploše rozměrů min. 3x3 m. V situaci ZS je 

naznačena rovněž poloha při výměně sil. 

 

Kontejner na odpad: 

Bude umístěn na zpevněné ploše, vytvořené sejmutím ornice a následným násypem a 

zhutněním kameniva frakce 16 32 mm. Rozměry 2 x 3,8 m. 

 

Sklad materiálů: 

Na staveništi bude umístěn uzavíratelný sklad materiálů, jehož rozměry jsou 6x2,5 m. Tento 

sklad bude umístěn na zpevněné ploše, vytvořené sejmutím ornice a následným násypem a 

zhutněním kameniva frakce 16 32 mm. 

 

Sklad přístrojů a nářadí: 

Na staveništi bude umístěn uzavíratelný sklad přístrojů a nářadí, jehož rozměry jsou 6x2,5 m. 

Tento sklad bude umístěn na zpevněné ploše, vytvořené sejmutím ornice a následným 

násypem a zhutněním kameniva frakce 16 32 mm. 

 

Skladování materiálu dané technologické etapy [14]: 

 

Asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER bude skladována v uzavřených obalech v krytém 

skladu. 

 

Role asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL budou skladovány ve svislé 

poloze a chráněny před UV zářením. 
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Desky tepelné izolace KINGSPAN THERMAROOF TR26  v balících musí být chráněny 

proti vzdušné vlhkosti, srážkám a přímému slunečnímu záření. Pokud by musely být dočasně 

skladovány ve venkovním prostředí, pak nesmí ležet přímo na zemi a musí být zakryté 

plachtou odolnou proti UV záření. 

 

Hydroizolační fólie DEKPLAN 77 bude skladována v originálních obalech v suchém a 

větraném skladu. 

 

Čistič jako hořlavá kapalina 1. třídy (dle ČSN 65 0201) bude skladován mimo dosah zdrojů 

tepla. 

 

Ostatní pomocný drobný materiál bude uskladněn v uzamykatelném skladu. 

 

Požadavky na zvedací mechanismy 

 

Věžový jeřáb Liebherr 32TT – technická specifikace 

Maximální zatížení 2,5 t 

Dosah s max. nákladem 18 m 

Max. nosnost při max. dosahu 1,1 t 

Dosah s max. nákladem 30 m 

Max. výška háku 23 m 

 

Ostatní zařízení staveniště 

 

Oplocení: 

Bude provedeno z mobilních plotových dílců usazených do nosných patek. Jedná se o rámové 

plotové dílce s navařenou výplní (pozinkovanou svařovanou sítí). 

Na západní straně staveniště bude zřízena brána. V těchto místech se nezaloží nosné patky a 

vynechá se pevnostní spona. Na konce sloupků plotových dílců se místo spony použijí panty 

na branku. Křídla brány se dole otáčejí v otvoru patky a nahoře v pantech. Bránu bude možno 

uzamknout pomocí řetězu a visacího zámku. 
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Bezpečnost práce 

 

Předpisy 

 

⋅ Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 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 (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci) 

⋅ Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [10] 

⋅ Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [11] 

 

Základní povinnosti zhotovitelů stavebních prací: 

 

 zajistit, aby zaměstnanci měli příslušnou zdravotní a odbornou způsobilost a udělit jim 

pokyny k činnostem, které mají provádět 

 podle ohrožení, které pro pracovníka vyplývá z prováděných prací, popř. rizika 

pracoviště, musí být pracovníci vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními 

prostředky a vhodnými pracovními pomůckami a prostředky; 

 zajistit, aby činnosti zaměstnavatele a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, 

koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího 

zaměstnavatele. 

 

Pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky: 

 

⋅ zaměstnavatel provede technická a organizační opatření, aby bylo zabráněno pádu 

zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí, jejich bezpečné 

zachycení 

⋅ od výšky 1,5 m musí být zajištěna proti pádu osob všechna pracoviště a komunikace 

⋅ ochranu pracovníků pod stanovenou hranicí 1,5 m řeší zaměstnavatel dle charakteru a 

rizika dané práce 
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Požadavky na pracovní prostředí na staveništi 

 

⋅ prostorové zabezpečení a vybavení pracoviště z pohledu bezpečnosti práce dle PD 

⋅ pracoviště musí být řádně osvětlena 

⋅ udržování pořádku a čistoty na pracovišti 

⋅ předcházet rizikům při manipulaci s materiálem a břemeny 

⋅ průběžné kontroly strojů a zařízení, údržba 

⋅ práce musí být prováděné jen odborně způsobilými pracovníky 

⋅ vedení evidence přítomnosti zaměstnanců na staveništi 

⋅ dodržování předpisů PO 

⋅ staveniště vždy oploceno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolených osob, 

označení bezpečnostní značkou 

⋅ vjezdy a výjezdy ze staveniště musí být označeny dopravními značkami 

 

Vliv stavby na životní prostředí 

 

Výstavba bytového domu nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při provádění 

prací se bude postupovat v souladu se zákony a vyhláškami viz níže. Je nutné provést 

opatření, která budou minimalizovat dopady na okolí z hlediska prašnosti a hluku.  

 

Předpisy 

 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při likvidaci odpadů je nutno postupovat dle tohoto 

zákona. Odpady je třeba likvidovat pouze v zařízeních, která jsou k tomu určena. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 

s odpady 
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4. Závěr 

 

Cílem práce bylo zpracování stavebně technologického postupu provádění jednoplášťové 

pochůzné střechy bytového domu.  

 

Zastřešení bytového domu jsem vyřešila střechou tvořenou dlažbou na výškově stavitelných 

podložkách. Prostor bude určen pro rekreaci obyvatel domu. Dlažba bude tvořit vodorovnou 

rovinu (pro lepší pochůznost) pomocí již zmiňovaných výškově stavitelných podložek. 

 

Po celé délce atiky je do její boční části zakotveno ocelové nerezové zábradlí. Výška madla 

nad pochůzí plochou je 1,0 m. Přístupná je střecha ze schodišťového prostoru 4.NP. Přístup 

na střechu je možný i pomocí pevného ocelového žebříku, který však slouží především jako 

požárně – bezpečnostní prvek.  

 

V případě údržby či případných oprav je střecha snadno demontovatelná a materiál 

znovupoužitelný. 

 

Návrh této střechy nabízí obyvatelům využití dalšího prostoru domu pro rekreaci. 
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