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Anotace bakalářské práce: 

 

Obsahem bakalářské práce je zpracování technologického předpisu pro proces 

zastřešení bytového domu. Zastřešení je provedeno ve variantě jednoplášťové nepochůzné 

ploché střechy od společnosti DEKTRADE s.r.o. [44], pod firemním označením skladby 

DEKROOF 04. Součástí technologického předpisu je také řešení jednotlivých detailů 

zastřešení, rozpočet na realizaci samotné jednoplášťové ploché střechy a časový plán realizace 

ve formě řádkového harmonogramu. Dále jsou v rámci bakalářské práce uvedena technická 

zpráva, tepelně technická posouzení vybraných konstrukcí a projektová dokumentace. 

 

Klíčová slova: 

Technologický předpis, plochá střešní konstrukce, časový harmonogram, položkový 

rozpočet s výkazem výměr, asfaltový hydroizolační pás, tepelná izolace, železobetonová 

stropní konstrukce. 

 

Annotation Bachelors work: 

 

The content of this thesis is the process of technological regulation for the roof of a 

residential building process. Roofing is done in the version monotube Non-trafficable flat 

roofs from DEKTRADE Ltd. [44], under the company name songs DEKROOF 04. The 

technological regulation is also a solution of the details roofing budget to implement its own 

single-layered flat roof and the timetable for implementation in the form of line schedule. It is 

within the thesis presented technical report, technical assessment of selected thermal design 

and project documentation. 

 

Keywords: 

Technological prescription, flat roof structure, schedule, itemized budget with bills of 

quantities, asphalt waterproofing strip, thermal insulation, reinforced concrete ceiling 

construction. 
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Seznam použitého značení 

 

Zkratky: 

 

STL  středotlaký 

HTU  hrubé terénní úpravy 

ČSN  české technické normy 

ČR  Česká republika 

Sb.  sbírky 

tl.  tloušťka 

HI  hydroizolace 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

MMR  ministerstvo pro místní rozvoj 

ZS  zařízení staveniště 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

TZB  technické zařízení budovy 

ŽB  železobeton 

PD  projektová dokumentace 

NP  nadzemní podlaží 

PP  podzemní podlaží 

ks  kus 

DPH  daň z přidané hodnoty 

HI  hydroizolace 

kk  kuchyňský kout 

PO  požární ochrana 

NN  nízké napětí 

PVC  polyvinylchlorid 

EN  evropská norma 

SO  stavební objekt 

XPS  extrudovaný polystyrén 

EPS  expandovaný polystyrén 

P+D  pero plus drážka 

MC  malta cementová   

B.p.v.  výškový systém Balt po vyrovnání 



  Bakalářská práce 

 10  

 

1

0

 

DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

TDS  technický dozor stavebníka 

 

Veličiny: 

 

P1  instalovaný příkon elektromotorů ( kW ) 

P2  instalovaný příkon vnitřního osvětlení ( kW ) 

P3  instalovaný příkon vnějšího osvětlení ( kW ) 

P4  instalovaný příkon vnitřního vytápění ( kW ) 

P  maximální příkon elektrické energie ( kW ) 

K  koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 

β1  průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 

β2  průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 

β3  průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 

β4  průměrný součinitel náročnosti vnitřního vytápění (0,8) 

cos μ  průměrný účiník spotřebičů (0,5 – 0,8) 

A  potřeba vody pro provozní účely ( l ) 

B  potřeba vody pro hygienické a sociální účely ( l ) 

C  potřeba vody pro požární účely ( l ) 

a  koeficient nehořlavé konstrukce (1) 

I  koeficient stupně požární bezpečností (1,2) 

kn  součinitelé potřeby vody (1,6; 2,7; 1) 

Qn  vteřinová spotřeba vody ( l/s ) 
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1. ÚVOD 

 

Navrženým objektem je samostatně stojící čtyřpodlažní bytový dům obdélníkového 

tvaru. Objekt je tvořen jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. 

Zastřešení bytového domu je řešeno jednoplášťovou nepochůzí plochou střechou. Veškeré 

svislé a vodorovné konstrukce jsou provedeny z konstrukčního systému POROTHERM. 

V objektu se nachází 6 bytů, které jsou rozděleny dle velikosti bytových jednotek. 

V podzemním podlaží jsou situovány nebytové prostory zajišťující technické zařízení budovy. 
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2. ČÁST POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA [1] 

 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Bytový dům 

Brněnská, 796 01 Prostějov 

Katastrální území – Prostějov 

Parcelní číslo pozemku – 6734/1 

Předmět projektové dokumentace – Novostavba bytového domu 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Prokop Buben 

Plumlovská 180 

796 01 Prostějov 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Ondřej Majerský, DiS. 

B. Šmerala 3764/1 

796 01 Prostějov 

e-mail: o.majersky@seznam.cz 

tel: +420 733 458 380 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Mapové podklady: 

katastrální mapa 1:2000 

výškopisné a polohopisné zaměření 1:250 

inženýrsko-geologický a radonový průzkum 

 

 

 

 

 

mailto:o.majersky@seznam.cz
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Ostatní podklady: 

vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace, požadavky investora, 

vyhláška č.499/2006 Sb. [1] o dokumentaci staveb, 

vyhláška č. 268/2009 Sb. [2] o obecných požadavcích na výstavbu, 

vyhláška č. 398/2009 Sb. [3] o obecných požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, energetický audit. 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

Stavební parcela č. 6374/1 o celkové výměře 1487,908 m
2
 v katastrálním území 

Prostějov. Vjezd na pozemek je z ulice Brněnská, jedná se o asfaltovou komunikaci. Parcela je 

situována v rovinatém terénu bez velkých výškových rozdílů. Pozemek není zastavěn                  

a nenachází se na něm vzrostlá zeleň (stromy a keře). Základová půda je tvořena z hlinitého 

písku. Na území byl proveden průzkum z důvodu možnosti výskytu radonu, z průzkumu byl 

zjištěn nízký index radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní 

vody. Pozemek se nachází v bytové zástavbě. Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu a 

telefonu jsou vedeny v téže ulici. 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

Projektová dokumentace řeší projekt bytového domu. Jedná se o dům s jedním 

podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. Budova je zastřešena plochou střechou. 

Přízemí je nad úrovní upraveného terénu. 

 

 Základní předpoklad výstavby: 

Dokončení projektu stavby  30. 1. 2015 

  Zahájení stavby   16. 3. 2015 

  Ukončení stavby   30. 11. 2015 
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A.6  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

Stavba je členěna na stavební objekty: 

SO 01 - NOVOSTAVBA OBJEKTU 

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO 03 - KANALIZACE 

SO 04 - PŘÍPOJKA PLYNU 

SO 05 - PŘÍPOJKA VODY 

SO 06 - PŘÍPOJKA NN 

SO 07 - PARKOVACÍ STÁNÍ 

SO 08 - PŘÍPOJKA TEPLOVODU 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [1] 

 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

Stavební parcela č. 6374/1 o celkové výměře 1487,91 m
2
 v katastrálním území 

Prostějov. Vjezd na pozemek je z jižní strany z ulice Brněnská. Jedná se o asfaltovou 

komunikaci. Parcela je situována v rovinatém terénu bez velkých výškových rozdílů. 

Pozemek není zastavěn a nenachází se na něm vzrostlá zeleň (stromy a keře). Základová půda 

je tvořena z hlinitého písku. Na pozemku byl proveden průzkum z důvodu možnosti výskytu 

radonu, z průzkumu byl zjištěn nízký index radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla 

zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek se nachází v bytové zástavbě. Inženýrské sítě 

jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v téže ulici. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba bude užívána k celoročnímu bydlení osob. Jedná se o bytový dům, který je 

tvořen 6 byty o velikosti: 1x 1+kk, 3x 1+1, 2x 2+1. Bytový dům je čtyřpodlažní. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

Objekt je navržen jako samostatně stojící, čtyřpodlažní, podsklepený bytový dům 

s plochou střechou. Vstup je orientován na jižní stranu fasády. V 1.NP, 2.NP a 3.NP se 

nachází celkem 6 bytů. 
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B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Není součástí této zprávy. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Do domu je bezbariérový přístup navržen pouze k hlavnímu vchodu a jsou vymezena 

2 místa pro parkování. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost stavby pro její užívání je prokázána zkolaudováním stavby a jejím 

uvedením do provozu. 

 

B.2.6 Základní technický popis staveb 

Objekt je založen na základových pasech. Konstrukční systém je navržen                     

ze systémových prvků firmy POROTHERM. Konstrukce střechy je řešena v podobě ploché 

jednoplášťové střechy. Podrobnější popis této problematiky je uveden v následujících částech. 

 

VÝKOPY 

Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny lavičky přibližně 2,5 m od objektu. 

Následně bude sejmuta ornice mocnosti 300 mm, která bude deponována na oddělené skládce 

tak, že ji bude možno využít v následných rekultivacích. Výkopy základní figury a rýh jsou 

provedeny strojně v zemině 2. třídy. Začišťovací výkopové práce a zarovnávání stěn dna 

výkopů bude provedeno ručně. Vytěžená zemina bude částečně skladována na deponii pro 

budoucí zásyp a úpravu terénu, zbytek zeminy bude odvezen na skládku stanovenou 

Městským Úřadem v Prostějově. 

 

ZÁKLADY 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Základy pod nosnými stěnami se uvažují jako klasické 

betonové pasy z prostého betonu C 16/20, konstrukce základů bude oboustranně rozšířen       

o 150 mm (viz. PD – výkres č. D.02). Hloubka základové spáry je -3,685 m od ±0,000. 

Podkladní betony jsou navrženy tl. 150 mm z betonu C16/20, které budou vyztuženy KARI 

sítí 6,0/150-6,0/150 na hutněnou rostlou zeminu. Na základové spáře bude uložen zemnící 

pásek společné uzemňovací soustavy. Před zahájením základových prací bude projektant        

a stavebník přizván k převzetí základové spáry. 
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SVISLÉ KONSTRUKCE 

Obvodové nosné stěny jsou zděné z cihelných bloků POROTHERM 40 Profi 

DRYFIX na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX (součástí systému jsou doplňkové cihly 

poloviční, koncové a rohové). Vnitřní nosné zdivo je z cihel POROTHERM 30 AKU P+D    

na vápenocementovou maltu MC. Nosné zdivo v podzemním podlaží je odsunuto od vnějšího 

líce základových pasů v délce 150 mm. U zdiva je tak vytvořen přesah základu                  

v šířce 150 mm, a zdivo je umístěno ve středu základových pasů. Příčky jsou navrženy 

z POROTHERMU 11,5 a 8 Profi DRYFIX na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX. Příčky 

z cihelných tvárnic POROTHERM jsou kótovány bez omítek. Stavební výkresy byly 

vypracovány s použitím podkladů firmy POROTHERM – podklady pro navrhování, kde jsou 

popsány technologické postupy správného vyzdívání příček, vzájemné napojování příček atp., 

tak aby splňovaly požadavky statické nebo akustické. U otvorů dveří a oken budou na ostění 

použity doplňkové tvarovky POROTHERM s drážkou, která bude vyplněna tepelnou izolací 

XPS tl. 30 mm z důvodu přerušení tepelného mostu. První řádek zdících prvků bude vyzděn 

na zakládací maltu POROTHERM Profi AM. 

 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE: 

STROPNÍ KONSTRUKCE 

Stropní konstrukce je navržena v celkové tloušťce 210 mm. Stropní konstrukci tak 

tvoří keramické vložky POROTHERM MIAKO tl. 150 mm s nadbetonávkou 60 mm. Stropní 

vložky MIAKO jsou kladeny na stropní nosníky POROTHERM POT, jejichž rozmístění je 

znázorněno v PD (viz. výkresy č. D.04; D.06; D.08; D.10). Pro zmonolitnění stropní 

konstrukce je použit beton C 20/25, aby strop vyhovoval statickým požadavkům. 

 

ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE 

V rovině stropů jsou nad obvodovými a vnitřními nosnými stěnami navrženy ztužující 

ŽB věnce. U obvodových stěn je ŽB věnec z vnější strany opatřen věncovou cihlou 

POROTHERM VT8/19,5, která je doplněna tepelnou izolací tloušťky 80 mm. 

 

PŘEKLADY: 

 Veškeré překlady nad jednotlivými otvory jsou navrženy z prvků POROTHERM. 

Tyto překlady jsou specifikovány v PD (viz výkresy č. D.03; D.05; D.07; D.09) tabulka 

„SPECIFIKACE PŘEKLADŮ“. 
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NOSNÉ PŘEKLADY 

 Překlady jsou dodávány v daných délkových rozměrech bez možnosti dalších úprav. 

Minimální délka uložení je závislá na délce překladů. Překlady jsou usazovány na výšku do 

lože z cementové malty, oblou stranou nahoru. Pro jednoznačnou montáž jsou na překladech 

znázorněny šipky, které musí v konečné fázi uložení směrovat směrem nahoru. Na spodní 

hraně překladu je uvedena únosnost v kN/m. 

 

PLOCHÉ PŘEKLADY 

 Příčky tl. 115 mm jsou opatřeny plochými překlady POROTHERM 11,5. Na boku 

překladu jsou vyraženy šipky, které mají ve správné poloze směřovat směrem vzhůru. 

Překlady jsou ukládány na cementové maltové lože tl. 10 mm. Délka uložení konců překladu 

musí být minimálně 120 mm. Aby nedošlo k nadměrnému průhybu, jsou překlady podepřeny 

provizorními podpěrami. Nadezdívka překladů musí být v ložné i styčné spáře zcela 

promaltována. Poškozený (nalomený) překlad se nesmí použít! 

 

VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE 

 V objektu se nachází dvouramenné přímočaré schodiště s mezipodestou, které se 

nachází v severní části objektu. Schodiště je navrženo dle statického posouzení jako deskové 

železobetonové. Deska mezipodesty je vetknutá do obvodového zdiva a jsou na ni uložena 

desková ramena schodiště, která jsou spojena se stropní konstrukcí. Schodiště tvoří               

18 nadbetonovaných stupňů o hodnotách (h = 164,4 mm, b = 301,2 mm). To znamená, že 

byly dodrženy požadavky ergonomie schodiště. Stupně jsou opatřeny keramickým obkladem 

s protiskluzovou úpravou. Zábradlí tvoří ocelová zámečnická konstrukce. 

 

ZASTŘEŠENÍ 

Zastřešení bytového domu tvoří jednoplášťová plochá nepochůzí střecha. Nosnou 

konstrukci střechy zde tvoří stropní konstrukce POROTHERM. Skladba ploché střechy je 

provedena dle návrhu firmy DEKTRADE [44] pod specifickým firemním označením skladby 

– DEKROOF 04. 
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První vrstvu skladby jednoplášťové ploché střechy tvoří parozábrana v podobě 

hydroizolačních asfaltových pásů GLASTEK AL 40 MINERAL. Následující vrstvu tvoří 

tepelná izolace v podobě tepelněizolačních desek ISOVER EPS 100S. Tepelná izolace je 

tvořena dvěma vrstvami, jejichž proměnlivá tloušťka se pohybuje v rozmezí 240 – 385 mm. 

Konečné souvrství hydroizolačních pásů tvoří pásy s označením GLASTEK 30 STICKER 

PLUS a ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR.  

Pro odvodnění srážkové vody je použita metoda stejného spádu střešních ploch. 

Odvodnění střechy je řešeno dovnitř dispozice objektu pomocí dvou střešních vpustí 

napojených na domovní odpadní potrubí z PVC DN 125 mm. Vpusti jsou napojeny 

bitumenovou manžetou na přilehlou střešní hydroizolaci. Výstup na střechu je zajištěn 

výlezem z třetího nadzemního podlaží z prostoru zádveří. Atika a výlez na střechu budou 

opatřeny klempířskými výrobky. Spád atiky je situován dovnitř ploché střechy, který je 

navržen ve sklonu 3%. 

 

VNĚJŠÍ PLOCHY 

Pro přístup k objektu je vybudována pěší komunikace, která odpovídá technickým 

požadavkům zabezpečujícím bezbariérové užívání pozemních komunikací. Komunikace je 

navržena z betonové zámkové dlažby ve štěrkovém loži, která je napojená na veřejnou pěší 

komunikaci. Zámková betonová dlažba je provedena v šířce 3,3 m, a směrem k objektu stoupá 

ve sklonu 5%. V rámci konečných terénních úprav je po obvodu objektu proveden okapový 

chodník tvořený velkoformátovou dlažbou rozměru 400 x 400 mm. Dlažba je pokládána       

do pískového lože. 

Na parkovací stání, které je situováno za stávající pěší komunikací, je navržen vjezd 

z komunikace ulice Brněnské. Parkoviště je navrženo na osm parkovacích míst, z toho jsou 

dvě parkovací místa určeny pro osoby se sníženou pohyblivosti. Parkoviště bude vytvořeno 

z asfaltové směsi. Součástí stavby je zahradní úprava s výsadbou zeleně. 

 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 

Není řešeno v bakalářské práci. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Není řešeno v bakalářské práci. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Není řešeno v bakalářské práci. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení             

na okolní zástavbu nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním 

prostředí budou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády           

č. 272/2011 Sb. [4], o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále zákona 

č. 258/2000 Sb.[5], o ochraně veřejného zdraví. Před škodlivými hlukovými vlivy vnějšího 

prostředí je objekt chráněn svými obvodovými konstrukcemi. Před škodlivými vlivy vnějšího 

prostředí je objekt chráněn svými obvodovými konstrukcemi tzn. zděným obvodovým 

pláštěm a povrchem střechy z asfaltových pásů s posypem. Objekt je navržen v málo 

zastavěné, ale centrální části. V současné době není v dané lokalitě znám žádný jiný škodlivý 

zdroj vnějšího prostředí (seismicita, spodní vody, poddolování) ani žádná ochranná                 

a bezpečnostní pásma. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Objekt bude napojen na všechny dostupné inženýrské sítě města, tzn. vodovod, 

oddílnou kanalizaci, plynovod, vedení nízkého napětí a na teplovod. Každá přípojka je brána 

jako samostatný objekt a budou nově budované. 

 

B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Stavební objekt bude komunikačně napojen na veřejnou pěší komunikaci zpevněnou 

plochou ze zámkové dlažby a přilehlými parkovacími místy, tvořenými asfaltovou směsí. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERENNÍCH ÚPRAV 

Vegetační úpravy kolem objektu bytového domu budou spočívat v opětovném 

zatravnění upravované plochy pozemku a ve výsadbě okrasných dřevin – ozelenění pozemku 

není součástí této PD. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

Stavba bytového domu ani zpevněných ploch nebude mít negativní vliv na životní 

prostředí, neboť se nejedná o výrobní provoz, ale pouze o objekt sloužící pro bydlení. Objekt 

je navržen dle platných ČSN, EN. Návrh stavby rovněž splňuje požadavky jak hygienických 

norem, tak požadavky na ochranu zdraví. Výstavbou dojde k částečnému záboru půdy            

a vykácení nízkých dřevin na pozemku investora. V rámci úpravy zahrady po dokončení 

prací, bude pozemek opětovně zatravněn, resp. budou vysazeny okrasné dřeviny. Ozelenění 

pozemku není součástí této PD. Okolí novostavby nebude zatíženo spalinami z plynových 

kotlů a komunálním odpadem z bytových jednotek a provozovny. Objekt je vytápěn pomocí 

teplovodu. Charakter stavby předpokládá, že nebude docházet k vzniku nebezpečných 

odpadů, zvýšené hladině hluku nebo provozu na přilehlých komunikacích. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Netýká se vzhledem k charakteru a situování stavby bytového domu. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště,                

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

b) významné sítě technické infrastruktury, 

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

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

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, 

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, 

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, 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě, 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 
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a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

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

 

Prostor staveniště se nachází na parcele 6374/1. Tato parcela je ve vlastnictví 

investora. Předmětná parcela je evidována jako trvale travnatý porost. Dopravní napojení 

staveniště je v současnosti možné z jižní strany z ulice Brněnské.  

Z důvodu nedostatku staveništního prostoru je nutné provést dočasnou záboru 

pozemku 6374/2 v katastrálním území Prostějov. Před zahájením výstavby staveniště je nutné 

vyřešit všechny administrativní požadavky s dočasným záborem pozemku. Staveniště bude 

budováno přibližně 4 dny před započetím vlastní výstavby objektu a bude se postupně 

zařizovat dle potřeby v průběhu výstavby. Likvidovat se budou postupně objekty zařízení 

staveniště tak, aby bylo před definitivním vyčistěním objektu zařízení staveniště 

zlikvidováno. 

Před zahájením stavebních prací je nutné kontaktovat vlastníky sítí a zajistit vytýčení 

stávajících inženýrských sítí. 

Zařízení staveniště bude řádně oploceno do výšky 2,0 m mobilním oplocením 

se svařovanou sítí s prolisem. Toto mobilní oplocení je usazováno do betonových patek. 

Oplocení je dále opatřeno ze strany přiléhající komunikace neprůhlednou plachtou a doplněno 

řádně označenými tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaných osob“. Součástí oplocení              

je dvoukřídlá uzamykatelná vstupní brána. Vozidla opouštějící staveniště musí být řádně 

očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování pozemních komunikací. Vjezd na staveniště je        

z ulice Brněnská. Před stavbou bude provedeno provizorní výstražné značení vjezdu na 

staveniště v patřičné předepsané bezpečné vzdálenosti. 

Vnitrostaveništní komunikace je provedena z betonových panelů                

(3000x1500, 2000x1000 mm), uložených do štěrkového lože tl. 100 mm. Poloměr otáčení 

nákladních automobilů je vybudován s poloměrem 10 m. Dopravní rychlost na staveništi 

nesmí překročit 30 km/h. Parkování pro pracovníky staveniště bude podél chodníku stavby, 

na přilehlé komunikaci (ulice Brněnská), kde budou pro tento účel vyhrazena parkovací místa. 
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b) Významné sítě technické infrastruktury 

 

Voda 

Z důvodu potřeby vody, bude nutné vybudovat vodovodní přípojku, která bude 

napojena na místní veřejnou vodovodní síť. Přípojka bude opatřena vodovodní šachtou           

a vodoměrem s uzávěrem pro měření odběru vody. Vodovodní potrubí bude pro potřebu 

zařízení staveniště vedeno v zemi. V místě křížení s vybudovanou komunikací bude uložena 

do potrubního žlabu s víkem (viz výkres č. D.15.). 

 

Kanalizace 

Splašková voda ze sociálních a provozních buněk bude odváděna přípojkou napojenou 

na hlavní kanalizační řad. Potrubí kanalizace bude pro potřebu zařízení staveniště vedeno 

v zemi. V místě křížení s vybudovanou komunikací bude uložena do potrubního žlabu            

s víkem. 

 

Elektrická energie 

Bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí mezi chodníkem        

a komunikací. Kabely po staveništi budou vedeny zemním kabelem v zemi. Rozvody ze 

staveništních rozvaděčů, k jednotlivým spotřebičům, budou provedeny měděnými stočenými 

vodiči v obalu z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče musí být umístěny tak, aby nedošlo        

k jejich poškození od mechanických a povětrnostních vlivů. 

 

Elektrická energie bude napájet následující zařízení: 

Osvětlení staveniště, obytné buňky, zvedací zařízení (jeřáb, výtah), silo, pracovní 

pomůcky (svářečka, čerpadla). 

 

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

 

 V první fázi stavby se zřídí přípojky inženýrských sítí podle navrhovaného projektu, 

které během celé realizace budou sloužit pro potřeby zařízení staveniště a po dokončení 

výstavby bytového domu případnou objednateli stavby. Veškeré rozvody určené pro zařízení 

staveniště jsou zakresleny v PD (viz výkres č. D.15). 
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Voda 

 Rozvod vody po staveništi bude zajištěn pomocí hadic z PVC, které se napojí na nově 

vybudovanou vodovodní přípojku bytového domu vedenou z ulice Brněnská, místa napojení 

jsou zakreslena v PD (viz. výkres č. D.15). Pro přesné měření spotřeby vody se zřídí 

vodovodní šachta s vodoměrem. 

 

Kanalizace 

 Rozvody kanalizace se na staveništi napojí na nově zřízenou kanalizační přípojku 

bytového domu vedenou z ulice Brněnská, místa napojení jsou zakreslena v PD (viz. výkres    

č. D.15). Na této přípojce bude umístěna kanalizační šachta. 

 

Elektrická energie 

 Přívod elektrické energie pro potřeby staveniště se zajistí nově zřízenou přípojkou NN 

z veřejné sítě vedené v ulici Brněnská, která ohraničuje objekt z jižní strany. Na staveništi 

bude zřízen hlavní staveništní rozvaděč, odkud se provede rozvod elektřiny pomocí vlečných 

gumových kabelů. Všechny rozvody elektrické energie jsou zakresleny v PD (viz. výkres      

č. D.15). 
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VYPOČET MAXIMÁLNÍHO PŘÍKONU ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Stavební stroje 

Štítkový 

příkon                                

(kW) 

(ks) 
Celkem                           

(kW) 

Jeřáb LIEBHERR 34 K 16,30 1,00 16,30 

Stavební výtah  5,50 1,00 5,50 

Směšovací čerpadlo na silo 9,50 1,00 9,50 

Svářečka BOSH 5,20 1,00 5,20 

Příklepová vrtačka DEWALT 

D21805KS 0,77 2,00 1,54 

Úhlová bruska DEWALT D28401 2,20 2,00 4,40 

Úhlová bruska DEWALT D28111 0,85 2,00 1,70 

Přímočará pila DEWALT DW331K 0,70 1,00 0,70 

Kombinované kladivo DEWALT 

D25405K 0,90 1,00 0,90 

Průmyslový vysavač DEWALT 

DWV902L 1,40 1,00 1,40 

Mýchadlo DEWALT D21520 0,71 1,00 0,71 

P1 - Instalovaný příkon elektromotorů 38,35 kW 

               

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 

Osvětlené prostory 
Příkon                                

(W) 
(m

2
) 

Celkem                           

(kW) 

Kanceláře 6,00 29,54 0,177 

Šatny 5,00 29,54 0,148 

Umývárna 14,00 14,77 0,207 

Vnitřní osvětlení objektu 0,006 185,44 1,113 

P2 - Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 1,64 kW 
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VNĚJSÍ OSVĚTLENÍ 

Osvětlené prostory 
Příkon                                

(W) 
(ks) 

Celkem                           

(kW) 

Osvětlení staveniště 0,25 20,00 5,0 

P3 - Instalovaný příkon vnějšího osvětlení 5,00 kW 

         

VYTÁPĚNÍ KONTEJNERŮ 

Vytápěné prostory 
Příkon                                

(kW) 
(ks) 

Celkem                           

(kW) 

Kanceláře 2,0 2,0 4,0 

Šatny 4,0 4,0 16,0 

Umývárna 2,0 1,0 2,0 

P4 - Instalovaný příkon vnitřního vytápění 22,00 kW 

         

STANOVENÍ MAXIMÁLNÍHO ZDÁNLIVÉHO PŘÍKONU 

Celkový příkon (P1 + P2 + P3 +P4)     66,99 kW 

S = (K / cos μ) * (β1 * ƩP1 + β2 * ƩP2 + β3 * ƩP3 + β4 * ƩP4) 

S = (1,1 / 0,7) * (0,7 * 38,35 + 1,0 * 1,64 + 0,8 * 5,0 + 0,8 * 22,0) 

S = 78,71 kW          Celkový příkon zdánlivého příkonu 

 

P1  instalovaný příkon elektromotorů ( kW ) 

P2  instalovaný příkon vnitřního osvětlení ( kW ) 

P3  instalovaný příkon vnějšího osvětlení ( kW ) 

P4  instalovaný příkon vnitřního vytápění ( kW ) 

P  maximální příkon elektrické energie ( kW ) 

K  koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 

β1  průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 

β2  průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 

β3  průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 

β4  průměrný součinitel náročnosti vnitřního vytápění (0,8) 

cos μ  průměrný účiník spotřebičů (0,5 – 0,8) 
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VYPOČET MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

A - Voda pro provozní účely 

Potřeba vody pro: 
Měrná                             

jednotka 
Střední norma (l/m.j.) 

Ošetřování betonových konstrukcí m
3
 100 

Výroba malty a ošetřování mísících zařízení m
3
 190 

Zdění z tvárnic (bez vody pro maltu) m
3
 280 

Staveniště, mytí pracovních pomůcek m
3
 300 

Mytí vozidel - nákladních 

1 

Vozidlo 1000 

A - Součet vody pro provozní účely 1870 

         

B - Voda pro hygienické a sociální účely 

Potřeba vody pro: 
Měrná 

jednotka 
Počet 

Střední norma           

(l/m.j.) 

Celkem 

(l) 

Pracovníci na staveništi bez 

sprchování 
1 Pracovník 14 30 420 

Sprchy 1 Pracovník 14 45 630 

A - Součet vody pro provozní účely 1050 

         

C - Množství vody pro požární účely 

Obestavěný prostor požárního 

úseku 

Měrná 

jednotka   

do 1000 m
3
 l/sec 6,7 

  

Součinitel N = a * I (II a III) 

a = nehořlavá konstrukce (koeficient 1) 

I = Stupně požární bezpečnosti (koeficient 1,2) 

N = 1,2 
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Množství vody pro požární účely 

Q = V x N 

Q = 6,7 x 1,2 

Q =  8,04 l/sec       

         

Potřeba vody (součinitelé kn) Koeficienty kn 

Přípravna stavebních hmot 1,6 

Hygiena a životní potřeby na stavbě 2,7 

Množství vody pro požární účely 1 

  

Pracovní směna (PS - hodiny) 8 

         

Qn = (P1 * kn + P2 * kn + P3 * kn) / (PS * 3600) 

Qn = (1870 * 1,6 + 1050 * 2,7 + 8,04 * 1,0) / (8 * 3600) 

Qn = 0,203 l/sec       
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d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

 Na staveništi budou provedeny úpravy terénních nerovností, které by mohli jakkoliv 

narušovat bezpečnost a ochranu osob pohybujících se po staveništi. Takové nerovnosti budou 

označeny barevnou páskou, překryjí se nebo ohradí. Osoby pohybující se na staveništi budou 

proškoleni o bezpečnosti práce. V prostoru se neuvažuje s pohybem osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 

 Výstavba bytového domu neomezí ani neohrozí okolní stavby, dopravu po přilehlé 

komunikaci a ani pohyb chodců vlivem stavebních prací. Staveniště bude řádně uzamčeno     

a chráněno proti vniku nepovolaných osob oplocením do výšky 2,0 m. Na staveniště povede 

pouze jeden hlavní vjezd z ulice Brněnská, který se označí identifikační cedulí stavby.         

Na hlavní veřejné komunikaci se umístí značení, které upozorní na možný pohyb vozidel       

ze staveniště a také zde bude snížena maximální povolená rychlost na 30 Km/h, aby se 

zamezilo možnému vzniku dopravních nehod. 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 

 Na stavebním pozemku evidovaném jako trvale travnatý porost se nenachází žádné 

stávající objekty, parcela byla doposud nevyužívána, z toho vyplývá, že se staveniště provede 

podle návrhu v plném rozsahu. 

 

Sociální zařízení staveniště 

 Navrhované sociální zařízení bude sloužit k sociálním a hygienickým potřebám všech 

pracovníků. Zařízení staveniště se začne budovat 4 dny před zahájením stavebních prací. 

Sociální ZS bylo navrženo na základě předpokládaného počtu pracovníků a na velikosti 

staveniště. Sociální zařízení musí být v souladu s platným hygienickými předpisy vydanými 

ministerstvem zdravotnictví ČR. 
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Návrh provozního a sociálního zařízení staveniště 

 Provozní a sociální ZS je navrženo na maximální počet pracovníků, kteří se budou na 

stavbě pohybovat. Uvažuje se s 14 až 17 pracovníky. Všechny stavební buňky jsou dodávány 

firmou KOMA Rent [53]. 

 

Kanceláře Stavbyvedoucí – Obytný kontejner C3L 03 o rozměrech 6058 x 2438 mm. 

  Mistr – Obytný kontejner C3L 03 o rozměrech 6058 x 2438 mm. 

Buňky jsou vybaveny kancelářským křeslem, kancelářským stolem, 

konferenčními židlemi, regály na šanony a skříní kombi. 

 

Šatny  Min. 1,25 m
2
 na jednoho pracovníka => 15 x 1,25 = 24,5 m

2
. 

  Jsou navrženy 2 kontejnery C3L 03 o rozměrech 6058 x 2438 mm. 

  Buňky budou vybaveny uzamykatelnými plechovými skříňkami s lavicí. 

  Pro subdodavatele je navržen jeden kontejner tohoto typu. 

 

WC a umývárna  

  Požadavek 1 mísa na 10 pracovníků => 14 pracovníků = 2 mísy. 

  Požadavek 1 umyvadlo na 10 osob a 1 sprcha na 20 osob. 

  Navržen byl jeden kontejner typ C3S 10 o rozměrech 6058 x 2438 mm. 

Vybavenost buňky obsahuje 2x WC, 2x sprchový kout, 2x pisoár,                    

1x bojler a 5x umyvadlo. 

 

Všechny navrhované buňky se napojí na rozvod elektrické energie. Buňka zajišťující 

sociální a hygienické zázemí se zároveň napojí na rozvod vody a kanalizace. Vytápění každé 

buňky bude zajištěno elektrickým otopným tělesem. 

 

Skladování na staveništi 

 Rozmístění skladů a skládek na staveništi musí zajistit plynulý odběr materiálu dle 

potřeby plánovaného postupu prací. Materiál ve skladech a na skládkách musí být uskladněn 

tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a nebyla ohrožena jeho kvalita. 
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Zásady na uspořádání skládek 

- sypký volně ložený materiál se ukládá v přirozeném sklonu tak, aby nedocházelo 

k jeho sesouvání, 

- sypký materiál dodávaný v pytlích se ukládá do uzamykatelného kontejneru a to do 

výšky max. 1,5 m (pro ruční manipulaci), 

- skladování sypkých materiálů v silech je určeno výrobcem tohoto zařízení, 

- kusový materiál pravidelných tvarů se může skladovat do výšky 1,8 m, 

- kusový materiál nepravidelných tvarů se může skladovat do výšky 1 m, 

- prvky uložené na paletách se mohou skladovat do výšky 2 m, 

- nosné ocelové prvky musí být uloženy v suchém prostředí, 

- mezi skládkami musí být zabezpečen min. průchod 0,7 m, 

- materiál, jehož plocha je větší než 4 m
2
 a materiál, při jehož přemisťování připadá       

na 1 muže váha větší než 50 kg, se musí skladovat do výše max. 1,2 m, 

- pokud se materiál ukládá pomocí mechanismů nebo pokud se při ruční manipulaci 

nezvedá výše než 1,2 m, pak se může skladovat až do výše 2,2 m na dočasných a max. 

3 m na trvalých skládkách, 

- drobné nářadí a materiál se uskladní v uzamykatelných skladových kontejnerech, 

- nebezpečné kapalné látky musí být uloženy v uzavřených obalech doporučených 

výrobcem a musí být uloženy v uzamykatelném skladu na podlaze. 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

 

 Žádné objekty nevyžadují ohlášení. 
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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 realizace stavby se budou dodržovat základní legislativní předpisy upravující 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci a to zejména: 

- Zákon č. 309/2006 Sb. [6], 

- Zákon č. 262/2006 Sb. [7], 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [8], 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [9], 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. [10], 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. [11], 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. [12]. 

 

Zásady o ochraně bezpečnosti práce 

Základní povinnosti hlavního dodavatele stavby jsou: 

- hlavní dodavatel stavby povede evidenci o zaměstnancích, od jejich nástupu až do 

opuštění staveniště, 

- hlavní dodavatel stavby je povinen opatřit všem osobám vstupujícím na staveniště 

osobní ochranné pomůcky na vlastní náklady, 

- hlavní dodavatel stavby je povinný zajistit pro své zaměstnance potřebná školení         

o BOZP, o technických zařízeních a další školení potřebná pro provádění prací          

na staveništi, 

- o všech školeních, zkouškách o odborné a zdravotní způsobilosti je dodavatel povinen 

vést evidenci, 

- jeho hlavní povinností je vyhledat, vyhodnocovat a odstraňovat možná rizika vzniklá 

při práci, 

- je povinen poskytnout první pomoc. 
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Pracovníci na stavbě jsou povinni: 

- plnit příkazy svých nadřízených, dále dodržovat a respektovat pracovní řád                  

a stanovenou pracovní dobu, 

- pracovníci musí absolvovat školení z oblasti BOZP a podrobit se zdravotní prohlídce, 

- dodržovat pracovní morálku, stanovené technologické postupy a návody, 

- pracovníci musí při práci používat své osobní ochranné pracovní pomůcky, 

- při obsluze strojů a zařízení musí mít potřebnou kvalifikaci a prokazatelné oprávnění, 

- nesmí v pracovní době požívat alkohol a jiné návykové látky, 

- jsou povinni hlásit pracovní úrazy a vzniklé závady a také se účastnit odstranění 

případných závad. 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

 Při práci na staveništi může dojít k negativnímu ovlivnění některých prvků životního 

prostředí, jako například zeleně a půdy, může docházet k nadměrné hlučnosti, prašnosti,       

ke znečištění veřejných komunikací a ke vzniku odpadů. 

Před zahájením první etapy realizace bytového domu se provede na staveništi ochrana 

všech ponechaných stromů a křovin. Veškeré mechanizační prostředky, které mohou být 

zdrojem hluku, budou na staveništi využívány jen nutnou dobu a před výjezdem na veřejnou 

komunikaci budou očištěny od všech nečistot. Hlavní dodavatel stavby bude dohlížet na 

dodržování všech předpisů souvisejících s omezením hluku, udržováním čistoty veřejných 

komunikací i omezením prašnosti. Bude se dbát i o zamezení možného úniku ropných 

produktů do půdy. Všechny odpady vzniklé během realizace se budou třídit dle druhu             

a následně recyklovat a odvážet na určené skládky. O všechny odpady se stará opět hlavní 

dodavatel stavby dle zákona č.185/2001 Sb. [13]. 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá jakýkoliv negativní vliv na životní 

prostředí a nejsou tedy navrženy žádné zvláštní požadavky na ochranu životního prostředí. 

Během celé výstavby se bude dodržovat noční klid v hodinách od 20:00-7:00. 
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j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 

 Termín zahájení prací:   16. 3. 2015 

 Předání a převzetí staveniště:   16. 3. 2015 

 Provedení mobilního oplocení:  17. 3. 2015 

 Termín dokončení prací a předání díla: 30. 11. 2015 

 Likvidace staveniště:    1. 12. 2015 

 

C. SITUACE STAVBY [1] 

Je zobrazena ve výkresu č. D.01 

 

D. DOKUMENTACE STAVBY [1] 

 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

ÚČEL OBJEKTU 

 Jedná se o čtyřpodlažní bytový dům, který bude umístěn na stavební parcele č. 6374/1 

o celkové výměře 1487,908 m
2
 v katastrálním území Prostějov. Pozemek bude zatravněn bez 

keřů, ale se stromy. Pozemek bude oplocen. Budovu tvoří 3 nadzemní podlaží a 1 podzemní 

podlaží. 

 

ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ 

ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 Půdorys objektu je obdélníkového průřezu, jehož rozměry jsou uvedeny v PD (viz. 

výkres č. D.15). Bytový dům je navržen jako čtyřpodlažní podsklepený objekt, který se skládá 

ze 3 nadzemních podlaží a 1 podzemního podlaží. Zastřešení budovy je řešeno plochou 

jednoplášťovou nepochůzí střechou. V podzemním podlaží jsou navrženy sklepní prostory 

jednotlivých bytů, místnost údržby a technická místnost. V 1. NP se nachází místnost 

kočárkárny a dva byty o velikosti 1+kk a 1+1. Ve výškové úrovni 1. NP je také řešen 

bezbariérový vstup. Následující 2.NP je totožné s 3. NP, kde se nachází byty o velikostech 

1+1 a 1+2. 
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 Fasádu bytového domu tvoří omítka POROTHERM UNIVERSAL žluté a světle šedé 

barvy. Povrch jednoplášťové ploché nepochůzí střechy tvoří hydroizolační asfaltové pásy 

s posypem červené barvy. Zpevněné plochy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby šedé 

barvy. Touto barvou je opatřen i okapový chodník, který je řešen velkoformátovými 

dlaždicemi. 

 

 a) Technická zpráva 

ZEMNÍ PRÁCE 

Na staveništi budou provedeny lavičky pro vytyčení objektu a to ve vzdálenosti 2,5 m 

od hrany výkopu. Ornice bude sejmuta o mocnosti cca 0,30 m a bude proveden výkop 

stavební jámy budoucího objektu. Nejnižší úroveň základové spáry pod základem 1. PP,        

je stanovena na kótě - 3,685 m od srovnávací roviny ± 0,000 = 358,600 m n. m. B. p. v.,       

tj. úroveň čisté podlahy 1. NP. 

Při výkopech základové jámy se bude vytvářet svah, který je nutno provést ve sklonu. 

Sklon svahů dočasných výkopů do předpokládané hloubky cca 3 m je možno provést ve 

sklonu 1:1,2. Svahy základové jámy nesmí zůstat odkryty, přes zimní období je nutno je ihned 

po vykonání stavebních prací podzemní části objektu zasypat. 

Výkopy základní figury a rýh jsou provedeny strojně v zemině 2. třídy. Začišťovací 

výkopové práce a zarovnávání stěn dna výkopů bude provedeno ručně. Vytěžená zemina bude 

částečně skladována na deponii pro budoucí zásyp a úpravu terénu, zbytek zeminy bude 

odvezen na skládku stanovenou Městským Úřadem v Prostějově. 

 

ZÁKLADY A PODKLADNÍ BETON 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Základy pod nosnými stěnami se uvažují jako klasické 

betonové pasy z prostého betonu C 16/20, konstrukce základů bude oboustranně rozšířena      

o 150 mm (viz. PD, výkres č. D.02). Hloubka základové spáry je -3,685 m od ±0,000. 

Podkladní betony jsou navrženy tl. 150 mm z betonu C16/20, které budou vyztuženy       

KARI sítí 6,0/150-6,0/150 na hutněnou rostlou zeminu. Na základové spáře bude uložen 

zemnící pásek společné uzemňovací soustavy. Před zahájením základových prací bude 

projektant a stavebník přizván k převzetí základové spáry. 
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IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU 

Vodorovná i svislá izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna použitím fólií 

FATRAFOL 803 tloušťky 1,5 mm. Pod touto izolací bude umístěna separační vrstva 

geotextilíe. Na základě radonového průzkumu je stanoven výsledný radonový index: nízký. 

Izolaci proti pronikání radonu z podloží bude plnit izolace proti zemní vlhkosti. Jednotlivé 

spoje a prostupy budou provedeny výhradně dle propozic výrobce. 

 

SVISLÉ KONSTRUKCE 

Nosnou konstrukci bytového domu tvoří stěnový systém, kde na základové konstrukce 

budou vyzděny obvodové zdi z tvárnic POROTHERM 40 Profi DRYFIX na zdící pěnu 

POROTHERM DRYFIX. Vnitřní nosné zdivo bude vyzděno z tvárnic POROTHERM 30 

AKU P + D na maltu MC. Zdivo je vyzděno tak, že venkovní líc obvodových zdí je předsazen 

o 150 mm od hrany základového pásu a v jednotlivých podlažích pak lícuje s vnější hranou 

stropní konstrukce. Stavební výkresy byly vypracovány s použitím podkladů firmy 

POROTHERM. Založení první vrstvy se provede dle technologického postupu 

POROTHERM na maltu POROTHERM Profi AM pro dosažení maximální rovinatosti.  

 

Příčky jsou navrženy z tvárnic POROTHERM 11,5 a 8 Profi DRYFIX na zdící pěnu 

POROTHERM DRYFIX. Vnitřní příčky z cihelných tvárnic POROTHERM jsou kótovány 

bez omítek. Stavební výkresy byly vypracovány s použitím podkladů firmy POROTHERM    

– podklady pro navrhování, kde jsou popsány technologické postupy správného vyzdívání 

příček, vzájemné napojování příček atp., tak aby splňovaly požadavky statické nebo 

akustické. 

 

KOMÍNY 

Stavba neobsahuje komínové těleso. 
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VODOROVNÉ KONSTRUKCE: 

 

STROPNÍ KONSTRUKCE 

Stropní konstrukce je navržena v celkové tloušťce 210 mm. Stropní konstrukci tak 

tvoří keramické vložky POROTHERM MIAKO tl. 150 mm s nadbetonávkou 60 mm. Stropní 

vložky MIAKO jsou kladeny na stropní nosníky POROTHERM POT, jejichž rozmístění je 

znázorněno v PD (viz. výkresy č. D.04; D.06; D.08; D.10). Pro zmonolitnění stropní 

konstrukce je použit beton C 20/25, aby strop vyhovoval statickým požadavkům. 

 

PŘEKLADY 

Veškeré překlady nad jednotlivými otvory jsou navrženy z prvků POROTHERM. 

Tyto překlady jsou specifikovány v PD (viz výkresy č. D.03; D.05; D.07; D.09) tabulka 

„SPECIFIKACE PŘEKLADŮ“. 

 

NOSNÉ PŘEKLADY 

Překlady jsou dodávány v daných délkových rozměrech bez možnosti dalších úprav. 

Minimální délka uložení je závislá na délce překladů. Překlady jsou usazovány na výšku       

do lože z cementové malty, oblou stranou nahoru. Pro jednoznačnou montáž jsou                  

na překladech znázorněny šipky, které musí v konečné fázi uložení směrovat směrem nahoru. 

Na spodní hraně překladu je uvedena únosnost v kN/m. 

 

PLOCHÉ PŘEKLADY 

Příčky tl. 115 mm jsou opatřeny plochými překlady POROTHERM 11,5. Na boku 

překladu jsou vyraženy šipky, které mají ve správné poloze směřovat směrem vzhůru. 

Překlady jsou ukládány na cementové maltové lože tl. 10 mm. Délka uložení konců překladu 

musí být minimálně 120 mm. Aby nedošlo k nadměrnému průhybu, jsou překlady podepřeny 

provizorními podpěrami. Nadezdívka překladů musí být v ložné i styčné spáře zcela 

promaltována. Poškozený (nalomený) překlad se nesmí použít! 
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ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE 

V rovině stropů jsou nad obvodovými a vnitřními nosnými stěnami navrženy ztužující 

ŽB věnce. U obvodových stěn je ŽB věnec z vnější strany opatřen věncovou cihlou 

POROTHERM VT8/19,5, která je doplněna tepelnou izolací tloušťky 80 mm. 

 

SCHODIŠTĚ 

V objektu se nachází dvouramenné přímočaré schodiště s mezipodestou, které se 

nachází v severní části objektu. Schodiště je navrženo dle statického posouzení jako deskové 

železobetonové. Deska mezipodesty je vetknutá do obvodového zdiva a jsou na ni uložena 

desková ramena schodiště, která jsou spojena se stropní konstrukcí. Schodiště tvoří               

18 nadbetonovaných stupňů o hodnotách (h = 164,4 mm, b = 301,2 mm). To znamená, že 

byly dodrženy požadavky ergonomie schodiště. Stupně jsou opatřeny keramickým obkladem 

s protiskluzovou úpravou. Zábradlí tvoří ocelová zámečnická konstrukce. 

 

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Zastřešení bytového domu tvoří jednoplášťová plochá nepochůzí střecha. Nosnou 

konstrukci střechy zde tvoří stropní konstrukce POROTHERM. Skladba ploché střechy          

je provedena dle návrhu firmy DEKTRADE [44] pod specifickým firemním označením 

skladby – DEKROOF 04. 

První vrstvu skladby jednoplášťové ploché střechy tvoří parozábrana v podobě 

hydroizolačních asfaltových pásů GLASTEK AL 40 MINERAL. Následující vrstvu tvoří 

tepelná izolace v podobě tepelněizolačních desek ISOVER EPS 100S. Tepelná izolace           

je tvořena dvěma vrstvami, jejichž proměnlivá tloušťka se pohybuje v rozmezí 240 – 385 mm. 

Konečné souvrství hydroizolačních pásů tvoří pásy s označením GLASTEK 30 STICKER 

PLUS a ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR.  

Pro odvodnění srážkové vody je použita metoda stejného spádu střešních ploch. 

Odvodnění střechy je řešeno dovnitř dispozice objektu pomocí dvou střešních vpustí 

napojených na domovní odpadní potrubí z PVC DN 125 mm. Vpusti jsou napojeny 

bitumenovou manžetou na přilehlou střešní hydroizolaci. Výstup na střechu je zajištěn 

výlezem z třetího nadzemního podlaží z prostoru zádveří. Atika a výlez na střechu budou 

opatřeny klempířskými výrobky. Spád atiky je situován dovnitř ploché střech, který               

je navržen ve sklonu 3%. 
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PODLAHY 

 Podlahy byly navrženy dle hygienických norem a provozních požadavků investora. 

 

HYDROIZOLACE: 

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY 

 Hydroizolaci spodní stavby tvoří fólie FATRAFOL 803 tl. 1,5 mm. Ta je pokládána na 

podkladní beton, jehož povrch musí být čistý, rovný a bez ostrých výčnělků. Spojování 

hydroizolační fólie je prováděno pomocí horkovzdušného svařování. 

 

HYDROIZOLACE PLOCHÉ STŘECHY 

 Hydroizolace ploché střechy je tvořena ze souvrství hydroizolačních asfaltových pásů, 

dle skladby ploché střechy firmy DEKTRADE. První hydroizolační vrstvu tvoří GLASTEK 

AL 40 MINERAL plnící funkci parozábrany. Následně souvrství dvou finálních 

hydroizolačních vrstev tvoří GLASTEK 30 STICKER PLUS a ELASTEK 40 SPECIAL 

DEKOR. 

 

HYDROIZOLACE PODLAH 

 Hydroizolace jsou navrženy ve formě hydroizolační stěrkové hmoty a to v koupelnách 

a technické místnosti. 

 

TEPELNÁ IZOLACE: 

TEPELNÁ IZOLACE PLOCHÉ STŘECHY 

 Ve skladbě ploché střechy je navržena tepelná izolace ISOVER EPS 100S.              

Tato izolace se skládá ze dvou vrstev tepelněizolačních desek, jejichž proměnlivá tloušťka      

se pohybuje v rozmezí 240 – 385 mm. 

 

TEPELNÁ IZOLACE PODLAH 

 Tepelnou izolaci podlah tvoří RIGIPS EPS 100, tl. 50 a 60 mm. 
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ÚPRAVY POVRCHŮ: 

OMÍTKY 

 Vnitřní omítky stěn a stropů budou tvořeny jednovrstvou omítkou POROTHERM 

UNIVERSAL tl. 10mm. 

 Vnější omítky budou tvořeny tepelně izolační dvouvrstvou omítkou tloušťky 35 mm, 

která se skládá z POROTHERM TO tl. 30 mm a POROTHERM UNIVERSAL tl. 5 mm. 

 

MALBY 

 Vnitřní povrchy budou opatřeny malbou Primalex Plus barvy RAL 1000 [46] barva 

bílá. Vnější povrchy budou opatřeny barvami RAL 7047 [46] barva světle šedá, RAL [46] 

barva sirová žlutá. 

 

OBKLADY: 

VNITŘNÍ 

Obklady vnitřních stěn jsou navrženy jako keramický obklad. Na zdivo bude 

provedený penetrační nátěr. Poté bude flexibilním lepidlem nalepen keramický obklad. 

Spárování bude provedeno spárovací hmotou dle výběru. 

 

VNĚJŠÍ 

 Vnější obklad objektu tvoří sokl do výšky 300 mm, který je proveden z obkladových 

pásku KLINKER Antique. Jedná se o obkladové pásky mrazuvzdorné s minimální 

nasákavostí, které jsou lepeny pomocí mrazuvzdorného lepidla. Obkladové pásky mají odstín 

RAL 7004 [46] barva šeď návěstní. 
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VÝPLNĚ OTVORŮ: 

OKNA 

Veškerá okna jsou navržena plastová, zasklená izolačním trojsklem, s celoobvodovým 

kováním a mikro-ventilací. Dodavatelem okenních a dveřních otvorů bude firma VEKRA. 

V objektu se také nachází prosklená stěna vytvořená balkonovou sestavou, která se skládá     

ze dveří se světlíkem, prosklenou stěnou a plnou plastovou stěnou, rozměry všech výplní jsou 

uvedeny v jednotlivých půdorysech PD. Okna jsou v barevném provedení barvy RAL 1000 

[46] barva bílá. Okenní otvory jsou následně doplněny vnitřními dřevotřískovými a vnějšími 

hliníkovými parapety. 

 

DVEŘE 

 Hlavní domovní dveře jsou navrženy plastové dvoukřídlé, částečně prosklené              

s bezbariérovým hliníkovým prahem s proti-profilem k lepšímu zatěsnění. Dveře mají 

celoobvodové kování a budou opatřeny bezpečnostním zámkem a zámkem FAB.         

Vstupní dveře mají barevné provedení s označením RAL 1000 [46] barva bílá. 

Vnitřní interiérové dveře v bytech jsou navrženy do ocelových zárubní. Jedná se         

o dřevěné dveře SAPELI plné, typ ALEGRO 20 bez vrchního kování, zámek obyčejný 

standartní, povrchová úprava RAL 8023 [46] barva oranžovohnědá, jednokřídlé 70, 80,        

90 x 197 cm. 

 

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 

Venkovní parapety budou provedeny z hliníkového plechu tl. 0,55 mm, barvy RAL 

7035 [46] barva světle šedá, oplechování atiky a výlezu na střechu bude provedeno 

z titanzinkového plechu tl 0,7 mm barvy RAL 2320 [46] barva hnědá. 

 

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 

 Zámečnické konstrukce budou opatřeny barvou RAL 2330 [46] barva hnědá. 
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 b) Výkresová část 

 

Označení Název výkresu     Měřítko Formát 

D.01  Koordinační situace     1:200  3xA4 

D.02  Základy      1:100  2xA4 

D.03  1. Podzemní podlaží     1:100  2xA4 

D.04  Strop nad 1. PP     1:100  2xA4 

D.05  1. Nadzemní podlaží     1:50  8xA4 

D.06  Strop nad 1. NP     1:100  2xA4 

D.07  2. Nadzemní podlaží     1:100  2xA4 

D.08  Strop nad 2. NP     1:100  2xA4 

D.09  3. Nadzemní podlaží     1:100  2xA4 

D.10  Strop nad 3. NP     1:100  2xA4 

D.11  Plochá střecha – Pohled    1:50  8xA4 

D.12  Řez podélný – (A - A´)    1:50  8xA4 

D.13  Řez příčný – (B - B´)     1:50  8xA4 

D.14  Pohledy      1:100  4xA4 

D.15  Zařízení staveniště     1:200  6xA4 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Není řešeno v bakalářské práci. 

 

D.1.3 Požární bezpečnostní řešení 

Není řešeno v bakalářské práci. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není řešeno v bakalářské práci. 

 

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Není řešeno v bakalářské práci. 

 

E. DOKLADOVÁ ČÁST [1] 

 Není řešeno v bakalářské práci. 
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3. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ BUDOVY [63] 

 

a) Podlahová konstrukce 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha v 1. Podzemním podlaží 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  16,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  17,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Betonová mazanina  0,053       1,160  19,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Rigips EPS 100  0,060       0,037  30,0 
   5  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,399+0,000 = 0,399 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,879 
  

  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  =   0,85 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,51 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   9,40 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

Obrázek č. 1. Schéma skladby podlahové konstrukce. 
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b) Střešní plášť 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Plochá střecha 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Stropní vložka MIAKO  0,150       1,100  23,0 
   2  Železobeton 0,060       1,230  17,0 
   3  GLASTEK AL 40 MINERAL  0,0042       0,210  188240,0 
   4  ISOVER EPS 100S  0,240       0,039  40,0 
   5  GLASTEK 30 STISKER PLUS  0,004       0,210  50000,0 
   6  ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR  0,004       0,210  50000,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  

  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 =   0,15 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% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 0,137 kg/m2,rok (materiál: BASF EPS 100). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0017 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ BUDOVY [64] 

 

c) Atika 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:                                  
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,826 
  

  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 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2. Pole teplot [64]. 
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Obrázek č. 3. Relativní vlhkosti [64]. 
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4. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

 

4.1 Obecné informace 

 

Název stavby:  Novostavba - Bytový dům 

Místo stavby:   Brněnská, 796 01 Prostějov 

 

Objednatel:    Prokop Buben 

Adresa:   Plumlovská 180 

   796 01, Prostějov 

Telefon:   +420 761 943 183 

E-mail:   p.buben.@seznam.cz 

 

Zhotovitel:   OM-stav s.r.o. 

Sídlo:    Riegrova 78 

796 01, Prostějov 

IČ:    498 463 82 

DIČ:    CZ 498 463 82 

Bankovní spojení:  ČSOB a.s. č. účtů 192 158 071 / 0300 

Telefon:   +420 582 965 874 

Fax:    +420 582 965 874 

Web:    www.om-stav.cz 

E-mail:   om-stav@info.cz 

 

Dokument je určen pro výstavbu bytového domu na ulici Brněnská v Prostějově, 

parcela č. 6374/1, konkrétně pro technologický předpis pro proces zastřešení bytového domu. 

 

Popis objektu: 

Jedná se o čtyřpodlažní bytový dům se třemi nadzemními podlažími a jedním 

podzemním podlažím. Bytový dům je tvořen 6 byty, které jsou rozděleny dle velikostí 

bytových jednotek. V objektu se tedy nachází jeden byt 1+kk, 3 byty 1+1 a 2 byty o velikosti 

2+1. V prvním podzemním podlaží se nachází sklepní prostory jednotlivých bytů, místnost 

údržby a technická místnost pro napojení domu na vedení inženýrských sítí. 

mailto:p.buben.@seznam.cz
http://www.om-stav.cz/
mailto:om-stav@info.cz
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V 1. NP je navržen hlavní vstup do objektu a dvě bytové jednotky o velikosti 1+1       

a 1+kk. Druhé nadzemní podlaží je tvořeno bytem o velikosti 1+1 a bytem o velikosti 2+1. 

Poslední třetí nadzemní podlaží je pak totožné jako 2. NP. 

Bytovou jednotku o velikosti 1+kk tvoří obývací pokoj spojený s kuchyňským 

koutem, předsíň, koupelna a WC. Byt 1+1 tvoří místnosti: předsíň, obývací pokoj, koupelna   

+ WC, šatna a kuchyně. Bytová jednotka o velikosti 2+1 je tvořená stejnými místnostmi jako 

byt 1+1 s tím rozdílem, že je doplněna o místnost pracovny. 

 

Popis staveniště: 

Bytový dům se nachází na stavební parcele č. 6374/1 o celkové výměře 1487,908 m
2
. 

Vjezd na pozemek je z jižní strany a to z ulice Brněnská. Jedná se o asfaltovou komunikaci na 

niž je zřízen obousměrný provoz. Parcela je situována v rovinatém terénu bez velkých 

výškových rozdílů. Pozemek není zastavěn a nenachází se na něm vzrostlá zeleň (stromy        

a keře). Základová půda je tvořena hlinitým pískem. Na území byl proveden průzkum 

z důvodu možnosti výskytu radonu, z průzkumu bylo zjištěno malé pronikání radonu.            

V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek se nachází 

v bytové zástavbě. 

Z důvodu umístění staveniště v zastavěné oblasti bude staveniště oploceno 

systémovými dílci do výšky 2 m, aby bylo zamezeno přístupu nepovolaným osobám. 

Příjezdová komunikace na staveniště bude vybudována ze železobetonových silničních 

panelů, které budou uloženy do štěrkového lože (frakce 16/32). Pod tělesem vozovky je třeba 

sejmout ornici, vyrovnat, vyspádovat, zhutnit a odvodnit podloží. Na staveništi bude 

využívána těžká stavební technika v podobě věžového jeřábu, která bude zajišťovat vertikální 

dopravu materiálu. Na staveništi bude také využíváno silo na maltové a omítkové směsi. 

Z důvodu zajištění stability podloží bude pod jeřábem a zásobovacím silem provedeno 

zpevnění podloží a to stejným způsobem, jako při realizaci příjezdové komunikace. Veškeré 

plochy pro skladování materiálu a umístění všech zařízení tvoří zhutněné štěrkové lože 

(frakce 16/32). Na staveništi bude zřízena mezideponie a to v krajním místě pozemku. 

Maximální dovolená rychlost pojezdu vozidel na staveništi činí 10 km/h, v místech, 

kde se pracuje jen 5km/h. Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny 

z přilehlé Brněnské ulice. 
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Účel dokumentace: 

Účelem technologického předpisu je stanovit a popsat obecná pravidla pro proces 

zastřešení bytového domu. 

 

Popis zastřešení: 

Střešní konstrukce je řešena jako jednoplášťová plochá nepochůzí střecha, která bude 

provedena dle předepsané skladby firmy DEKTRADE [44]. Samostatná skladba je 

označována pod firemním názvem DEKROOF 04. Jedná se o jednoplášťovou lepenou 

skladbu ploché střechy bez provozu s hlavní vodotěsnící vrstvou ze souvrství asfaltových 

pásů. Spádovou vrstvu zde tvoří tepelná izolace ISOVER EPS 100S. 

 

Znázornění skladby jednoplášťové ploché střechy lze vidět ve výkresu č. D.16 – Detail 

skladby jednoplášťové ploché střechy. 

 

Stabilizace vrstev ploché střechy je v tomto případě zajištěna lepeným způsobem. 

Podmínkou pro tento způsob stabilizace jsou povětrnostní vlivy a síla sání větru.                  

Dle podmínek pro silové účinky větru, které jsou uvedeny v ČSN EN 1991-1-4 [34], je možný 

způsob lepené stabilizace v I. a II. povětrnostní oblasti. Protože se tedy objekt nachází ve 

městě Prostějov, který se nachází na hranici I. a II. povětrnostní oblasti, byla využita možnost 

stabilizace lepeným způsobem. 

 

4.2 Materiál, doprava a skladování 

 

Dodavatel asfaltových modifikovaných pásů: 

 

 Dodavatel:  DEKTRADE 

 Adresa:  Firemní pobočka Prostějov 

    Průmyslová 14 (areál ALORA) 

    796 01, Prostějov 

 Telefon:  +420 582 331 076 

 E-mail:  prostejov@dektrade.cz 

 

 

 

mailto:prostejov@dektrade.cz
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Obrázek č. 4 – Mapa větrných oblastí na území ČR [57]. 
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Předpisy a osvědčení k dodávaným materiálům: 

 

Výrobky firmy DEKTRADE  jsou trvale sledovány a certifikovány systémem                  

ISO 9001/2009 [24]. 

 

o ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR – certifikován dle ČSN EN 13 707 [25]. 

o GLASTEK 30 STICKER PLUS – certifikován dle ČSN EN 13969 [26], 13 970 [27]   

a ČSN EN 13 707 [25]. 

o ISOVER EPS 100S – certifikován dle ČSN EN 13 163 [28]:2002                                 

a ČSN EN 13 172:2009 [29]. 

o PUK (INSTA-STICK) – Klasifikace směsi podle Evropských nařízení (ES)                   

č. 842/2006 [30]. 

o GLASTEK AL 40 MINERAL – certifikován dle ČSN EN 13 707 [25], EN 13 970               

a EN 13 969 [26]. 

o DEKPRIMER – zkušební předpisy: DIN 1996 T6 [31]. 

 

A) Materiál 

 

Popis materiálu: 

 

DEKPRIMER [44] 

 Jedná se o asfaltovou emulsi bez obsahu rozpouštědel, která se používá jako 

penetrační nátěr. Vhodným povrchem pro aplikaci emulse je beton, kov, zdivo, omítka a jiné 

podklady. Hlavním úkolem této emulse je zvýšit přilnavost k podkladu pro vrstvený 

hydroizolační systém ploché střechy. Asfaltová penetrační emulse DEKPRIMER je balena   

do plastových nádob po 12 kg a 25 kg, spotřeba u této emulse je stanovena v rozmezí                   

cca 0,1 – 0,4 Kg/m
2
. Tento materiál splňuje podmínky dle německé průmyslové normy      

DIN 1996 T6 [31]. 
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GLASTEK AL 40 MINERAL [44] 

 Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie (8 μm) 

kašírovanou skleněnými vlákny (60 g/m
2
). Pás je na horním povrchu opatřen separačním 

posypem, naopak spodní povrch je opatřen PE fólií. Jedná se o první hydroizolační vrstvu 

skladby ploché střechy, která plní funkci parotěsnící vrstvy. Schéma složení pásu tvoří jemný 

separační posyp, asfaltová SBS modifikovaná hmota, AL vložka kašírovaná skleněnými 

vlákny, opět asfaltovaná SBS modifikovaná hmota a separační PE fólie. Materiál splňuje 

harmonizovanou technickou specifikaci EN 13 707 [25].  

 

PUK [48] 

 Polyuretanové jednosložkové lepidlo, jehož obsahem je Isocyanat obsahující 

prepolymer. Lepidlo je v tekuté konzistenci specifické zelenou barvou a typickým slabým 

zápachem. Používá se k lepení střešních hydroizolačních asfaltových pásů a tepelně 

izolačních desek ISOVER EPS 100S. Spotřeba u rovných, nepórovitých podkladů je nejméně 

160g/m
2
 (4 lepící pásy na 1 m

2
 vnitřní plochy). Tento materiál splňuje podmínky dle německé 

průmyslové normy DIN 1996 T6 [31]. 

 

ISOVER EPS 100S [47] 

 EPS (pěnový polystyrén) je lehká a tuhá organická pěna. Tepelněizolační desky EPS 

jsou vyráběny v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpečností. Samozhášivost 

ISOVER EPS je zajištěna pomocí retardéru hoření hexabromcyklododekan – HBCD. Desky 

jsou určeny pro tepelnou izolaci s běžnými požadavky na zatížení tlakem ploché střechy.      

Při tloušťce 200 mm dosahuje ISOVER EPS 100S deklarovaný tepelný odpor RD(m
2
.K.W

-1
). 

Půdorysný rozměr tepelněizolační desky je 1000 x 500 mm. 

 

GLASTEK 30 STICKER PLUS [44] 

 Samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné 

tkaniny o plošné hmotnosti 200 g/m
2
. Horní povrch pásu je opatřen jemnozrnným minerálním 

posypem, naopak spodní povrch a v podélných přesazích je opatřen ochrannou snímatelnou 

fólií. Schéma složení pásu tvoří jemnozrnný minerální posyp, SBS modifikovaná asfaltová 

hmota, skleněná tkanina, opět SBS modifikovaná asfaltová hmota a snímatelná silikónová 

fólie. Materiál splňuje harmonizovanou technickou specifikaci EN 13 707 [25] a je trvale 

sledován a certifikován systémem ISO 9001 [24]. 
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ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR [44] 

 Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové 

rohože podélně vyztužené skleněnými vlákny a s břidličným ochranným posypem. 

Polyesterová rohož dosahuje plošnou hmotnost 190 g/m
2
. Horní povrch pásu je opatřen 

břidličným ochranným posypem, naopak spodní povrch je opatřen separační PE fólií. 

 

STŘEŠNÍ VTOK TOPWET TW 125 BIT S [49] 

 Svislý střešní vtok s integrovanou bitumenovou manžetou z modifikovaného 

asfaltového pásu. Těleso vtoku tvoří polyamid PA6. Ochranný koš, který je součástí vtoku, 

tvoří polykarbonát. Jmenovitý vnitřní průměr potrubí DN střešního vtoku byl dle výpočtu 

navržen v šířce 125 mm. 

 

 

Obrázek č. 5 – Střešní vtok TOPWET TW 125 BIT S [49]. 
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ODVODNĚNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

 

 Stanovení odtoku dešťových vod: 

Q = r · A · C 

 

Q odtok dešťových vod (l/s) 

r intenzita deště (l/s.m
2
) 

  A účinná plocha střechy (m
2
) 

  C součinitel odtoku (-) 

 

 r = 0,03 l/s.m
2
 (dle ČSN 75 6760:2003) [35]. 

 Součinitel odtoku C ≤ 1,0 je ovlivněn sklonem střechy a schopností střechy zadržet 

vodu, např. vegetační vrstva. (V případě nejistot: C = 1 – výsledný odtok vody není 

součinitelem snižován). 

 Doporučení: intenzitu deště vynásobit součinitelem bezpečnosti, který se pohybuje    

od 1 do 3. 

 

Q = r · A · C 

Q = 0,03 · 182 · 1 

Q = 5,46 (l/s) 

 

Tabulka č. 1 – Odtoková kapacita střešních vtoků dle ČSN EN 1253-1:2004 [36]. 

Jmenovitá          

světlost vtoku          

(mm) 

Odtoková 

kapacita Qnorma 

(l/s) 

Odvodňovaná 

plocha (m
2
) 

Odtoková 

kapacita QTOPWET 

(l/s) 

70 1,7 56 5,3 

100 4,5 150 6,3 

125 7,0 233 8,4 

150 8,1 270 9,3 

 

Jmenovitý vnitřní průměr potrubí DN střešního vtoku byl dle výpočtu odtokové 

kapacity a odvodňované plochy navržen v šířce 125 mm. 
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KOTVÍCÍ BOD TOPSAFE TSL-B3 [50] 

 Kotvící bod TSL-B3 je určený do betonových konstrukcí s kotvením na chemickou 

kotvu. Délka ocelové kotvy je navržena dle tloušťky skladby jednoplášťové ploché střechy. 

Celková délka kotvy je v délce 750 mm. Horní část kotvy je tvořena ocelovým okem pro 

provlečení ocelového lana, ve spodní části je pak na výšku zapuštění provedeno zdrsnění pro 

zajištění přilnavosti. 

 

NEREZOVÉ LANO TOPSAFE [50] 

 Lano je nerezové o průměru 6 mm v délce 33 m, které je určeno pro systémy 

s požadavkem na permanentní lano. 

 

VÝLEZ NA STŘECHU ROTO [52] 

 Výlez je proveden v dřevěném provedení o rozměrech 1400 x 700 mm, přičemž 

tloušťka rámu je 40 mm. Vrchní část výlezu je odolná proti dešti a vichřici, tepelně izolovaná 

a pokryta pozinkovaným plechem. Součástí jsou nůžkové shrnovací schody z hliníkové slitiny 

ručně ovladatelné. 

 

CHEMICKÁ KOTVA SOUDAL VE-SF [44] 

 Dvousložková hmota na bázi vinilesterové pryskyřice, rychle tuhnoucí, vodě odolná, 

bez styrenu, s možností použití v širokém spektru teplot. Konzistence je ve formě stabilní 

pasty, specifické hmotnosti 1,66 g/cm
3
 s teplotní odolností do + 80°C. 

 

TITANZINKOVÝ PLECH [44] 

 Přírodní, ekologický nezávadný materiál, jedná se o slitinu elektrolytického zinku       

a přísad mědi a titanu. Plech není nutno opatřit ochranným nátěrem, jelikož jeho funkci 

splňuje povlak oxidu, který se vytváří na povrchu. Tloušťka titanzinkového plechu je 0,8 mm. 
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Výpis materiálu a spotřeba: 

 

Technické parametry hydroizolačních pásu: 

 

 GLASTEK AL 40 MINERAL 

Tabulka č. 2 – Technické parametry asfaltového pásu GLASTEK AL 40 MINERAL. 

Šířka Délka Tloušťka 

1 m 7,5 m 4 mm 

 

 GLASTEK 30 STICKER PLUS 

Tabulka č. 3 – Technické parametry asfaltového pásu GLASTEK 30 STICKER PLUS. 

Šířka Délka Tloušťka 

1 m 10 m 3 mm 

 

 ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 

Tabulka č. 4 – Technické parametry asfaltového pásu ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. 

Šířka Délka Tloušťka 

1 m 7,5 m 4,4 mm 

 

Spotřeba materiálu: 

 

 DEKPRIMER 

Spotřeba asfaltové penetrační emulze je 0,4 kg/m
2
. Celková plocha k penetraci ploché 

střechy, včetně svislých ploch atiky je 213 m
2
. 

Tabulka č. 5 – Určení množství asfaltové penetrační emulze DEKPRIMER. 

 DEKPRIMER m
2
 

Spotřeba 

penetrace 

Potřebné 

množství 
Balení po 25 kg 

Vodorovná plocha 158 0,4 kg/m
2
 62,3 kg 3 ks 

Svislá plocha 55 0,4 kg/m
2
 22 kg 1 ks 

 

 GLASTEK AL 40 MINERAL 

Celková plocha k natavení hydroizolačních asfaltových pásů GLASTEK AL 40 

MINERAL činí 213 m
2
. Při provádění hydroizolace budou dle technologického předpisu 

prováděny přesahy asfaltových pásů. Boční přesah bude prováděn v šířce 80 mm a čelní 

přesah bude prováděn v délce 100 mm. 
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Tabulka č. 6 – Určení počtu hydroizolačních pásů GLASTEK AL 40 MINERAL. 

Hydroizolační pás                     

GLASTEK AL 40 

MINERAL 

Počet 

vrstev 

Počet pásů dle 

schématu 

Počet pásů pro 

zprac. detailů 

Celkový počet HI 

pásů (ks) 

Vodorovná plocha           

158 M
2
 

1 28 2 30 

Svislá plocha                           

55 m
2
 

1 9 2 11 

Celkový počet hydroizolačních pásů 41 

 

 PUK (INSTA-STICK) 

Spotřeba polyuretanového lepidla je 0,16 kg/m
2
. Celková plocha k lepení ploché 

střechy je 323 m
2
. Lepení se provede ve dvou vrstvách na hydroizolačním pásu GLASTEK 

AL 40 MINERAL a mezi tepelnou izolaci EPS 100S. Svislou plochou se rozumí plocha mezi 

tepelnou izolací a atikou. 

Tabulka č. 7 – Určení množství polyuretanového lepidla PUK. 

 Lepidlo PUK m
2
 

Spotřeba 

penetrace 

Potřebné 

množství 
Balení po 6,5 kg 

Vodorovná plocha 316 0,16 kg/m
2
 50,6 kg 8 ks 

Svislá plocha 7 0,16 kg/m
2
 1,2 kg 1 ks 

 

 ISOVER EPS 100 S 

Vrstva tepelné izolace je tvořena tepelně izolačními deskami ISOVER EPS 100S. 

První vrstva je tvořena tepelněizolačními deskami tl. 200 mm, tloušťka druhé vrstvy              

se pohybuje v rozmezí 140 – 185 mm. 

Tabulka č. 8 – Určení množství tepelné izolace ISOVER EPS 100S. 

ISOVER EPS 

100S 
Vodorovná plocha Tloušťka izolace Množství tepelné izolace 

1. Vrstva 158 m
2
 200 mm 31,6 m

3
 

2. Vrstva 158 m
2
 Ø 112,5 mm 17,8 m

3
 

 

 GLASTEK 30 STICKER PLUS 

Celková plocha k natavení hydroizolačních asfaltových pásů GLASTEK 30 STICKER 

PLUS činí 235 m
2
. Při provádění hydroizolace budou dle technologického předpisu 

prováděny přesahy asfaltových pásů. Boční přesah bude prováděn v šířce 80 mm                     

a čelní přesah bude prováděn v délce 100 mm. 



  Bakalářská práce 

 57  

 

5

7

 

Tabulka č. 9 – Určení počtu hydroizolačních pásů GLASTEK 30 STICKER PLUS. 

Hydroizolační pás                     

GLASTEK 30 

STICKER PLUS 

Počet 

vrstev 

Počet pásů dle 

schématu 

Počet pásů pro 

zprac. detailů 

Celkový počet HI 

pásů (ks) 

Vodorovná plocha           

181 M
2
 

1 30 2 32 

Svislá plocha                           

54 m
2
 

1 9 2 11 

Celkový počet hydroizolačních pásů 43 

 

 ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 

Celkové plocha k natavení hydroizolačních asfaltových pásů ELASTEK 40 SPECIAL 

DEKOR činí 235 m
2
. Při provádění hydroizolace budou dle technologického předpisu 

prováděny přesahy asfaltových pásů. Boční přesah bude prováděn v šířce 80 mm                    

a čelní přesah bude prováděn v délce 100 mm. 

Tabulka č. 10 – Určení počtu hydroizolačních pásů ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. 

HI pás ELASTEK 40 

SPECIAL DEKOR 

Počet 

vrstev 

Počet pásů dle 

schématu 

Počet pásů pro 

zprac. detailů 

Celkový počet HI 

pásů (ks) 

Vodorovná plocha           

181 M
2
 

1 40 2 42 

Svislá plocha                           

54 m
2
 

1 9 2 11 

Celkový počet hydroizolačních pásů 43 

 

 STŘEŠNÍ VTOK TOPWER TW 125 BIT S 

Pro odvodnění jednoplášťové ploché střechy s půdorysnou plochou 182 m
2
 jsou 

použity 2 střešní vtoky. Průměr střešních vtoků byl určen dle porovnání výpočtu pro 

stanovení odtoku dešťových vod a odtokové kapacity střešních vtoků. 

 

 KOTVÍCÍ BOD TOPSAFE TSL-B3 

Počet kotvících bodů je stanoven ve vztahu k pádu z obvodových stran. Vzdálenost 

kotvících bodů mezi sebou činí 7,5 m, vzdálenost od atiky je pak 2,5 m. Při dodržení 

rozestupu kotvících bodů od okraje atiky a rozestupu mezi kotvícími body byl počet kotev 

stanoven na 8 ks. Znázornění těchto kotvících bodů je viditelné v PD (viz. výkres č. D.11). 
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Obrázek č. 3 – Schéma rozmístění kotvících bodů TOPSAFE TSL-B3 [50]. 

 

 TITANZINKOVÝ PLECH 

Plech je dodáván v rozvinuté šířce 810 mm s délkou pásu 2,5 m. Příložky pro 

oplechování atiky šířky 30 mm jsou v délkách 160 a 165 mm v rozestupu po 1 m. 

Tabulka č. 11 – Určení potřebného množství TITANZINKOVÉHO PLECHU. 

TITANZINKOVÝ 

PLECH                      

TL. 0,8 MM 

Počet 

příložek 

Počet pásů                

titanzin. plechu 

Počet pásů pro 

zpracování detailů 

Celkový počet 

pásů titanzin. 

plechu 

Vodorovná plocha               

(RŠ = 810 mm) 
1 28 3 31 

 

B) Doprava materiálu 

 

Dopravu všech materiálu pro realizaci ploché střechy zajišťuje dodavatel DEKTRADE 

(firemní pobočka Prostějov). 

Veškeré materiály jsou dopravovány nákladním automobilem AVIA D120 4x4 [55]. 

Ložná plocha návěsu musí splňovat podmínky přepravy s ohledem na rovnou a čistou ložnou 

plochu. Při ukládání na ložnou plochu nákladního automobilu musí být jednotlivé palety 

uloženy tak, aby nedocházelo k libovolnému posunutí palet. V případě neúplného balení je 

nutné, aby byl materiál na europaletě znovu přebalen. Materiály jsou dodávány v balení 

chránícím materiál před dlouhodobým působením povětrnosti a UV zářením. Ochranné balení 

jednotlivých materiálů nesmí být porušeno, aby nebyly ovlivněny jejich technické vlastnosti. 
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C) Manipulace s materiálem 

 

Manipulace při vykládce je zajišťována mechanickou rukou, která je součástí 

nákladního automobilu AVIA D120 4x4 [55] s použitím jeřábových vidlí. Dopravování 

materiálu na plochou střechu v rámci staveniště bude řešeno pomocí stavebního výtahu     

NOV 500 [56] a věžového jeřábu s označením „LIEBHERR 34 K“ [54], opět s použitím 

jeřábových vidlí. 

 

D) Skladování materiálu 

 

Skladování je možné pouze na rovné, odvodněné a dostatečně pevné ploše. Jednotlivé 

palety budou umístěny na vyhrazeném místě v rámci staveniště, toto místo bylo pro uložení 

těchto palet opatřeno štěrkovým podsypem (frakce 16-32, tl. 150 mm). 

 

 Hydroizolační pásy z SBS modifikovaného asfaltu jsou dopravovány a skladovány ve 

svislé poloze na paletách s rozměry 118 x 100 mm, obaleny polyethylenovou fólií.  

 Lepidlo na tepelnou izolaci PUK (INSTA-STICK) je dopravováno v plechových 

nádobách o hmotnosti 6,5 kg. Lepidlo má dobu skladování 12 měsíců. Po celou dobu 

bude umístěno v uzamykatelném skladu. 

 Tepelná izolace EPS 100S je dodávána v balících opatřených polyethylenovou fólií. 

Jednotlivé balíky jsou umístěny v objektu bytového domu. 

 Penetrační emulze je dodávána v plastových nádobách o hmotnosti 25 kg.       

Penetrace má dobu skladování 6 měsíců od data výroby v originálních řádně 

uzavřených obalech v suchých krytých skladech. 

 Titanzinkový plech je dopravován a skladován volně a je podložen dvěma paletami 

s rozměry 118 x 100 mm. 

 Střešní výlez ROTO je obalen polyethylenovou fólií a bude uložen v objektu bytového 

domu. 
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Role asfaltových pásů musí být skladovány ve svislé poloze a zároveň musí být 

chráněny před dlouhodobým působením povětrnosti a UV zářením. Kusové prvky                  

a příslušenství (např. příložky oplechování, kotvící body TOPSAFE a chemická kotva 

SOUDAL) budou skladovány v uzamykatelných skladech. Veškeré materiály je třeba chránit 

před vodou, vlhkem a mrazem. 

 

E) Převzetí dodávky 

 

Dodávku stavebních materiálů pro zhotovení jednoplášťové ploché nepochůzi střechy 

převezme a zkontroluje stavbyvedoucí, pokud není na staveništi přítomen, převezme daný 

materiál jím prověřená osoba. Jestliže bude některý z materiálů jakýmkoliv způsobem 

poškozen, nebo nebude souhlasit jeho množství, budou tyto závažné nedostatky nahlášeny 

dodavateli. Po převzetí dodávky se provede zápis do stavebního deníku. 

 

F) Zásobování 

 

Všechny materiály pro zastřešení bytového domu budou dopravovány najednou 

dodavatelem DEKTRADE [44] (firemní pobočka Prostějov). 

 

4.3 Pracovní podmínky 

 

Před samostatnou realizací ploché střechy, je nutné splnit některé podmínky. Těmito 

podmínkami jsou konstrukce, které musí být provedeny dle projektové dokumentace               

a příslušných technologických předpisů. 

 

První podmínkou je hotová stropní konstrukce, druhou podmínkou je pak vyzdění 

atiky (do výšky 885 mm), včetně nadbetonávky atiky a dosažení její požadované pevnosti. 

Hotové musí být také uchycení pro oplechování atiky v podobě dřevěných latí, izolace a OSB 

desek. Z toho tedy vyplývá, že musí být dokončeny všechny zednické práce. Stavba tedy musí 

být ve fázi, která nebude omezovat a ovlivňovat průběh provedení samostatné jednoplášťové 

ploché střechy. 

 

Znázornění úpravy v místě atiky lze vidět ve výkresu č. D.17 – Detail ukončení 

hydroizolačních pásů na atice.  
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 BETON C 20/25 

První hlavní požadavek je kladen na beton, který tvoří podklad pro natavení první 

vrstvy asfaltových pásů. Beton musí být soudržný a nesmí sprašovat, jeho povrch musí být 

bez ostrých hran, výčnělků a důkladně očištěn od nečistot. Pevnost betonu musí dosahovat 

pevnosti odpovídající třídě C 20/25. Pokud se na povrchu betonu vyskytnou trhliny, překryjí 

se dle doporučení 20 cm širokým páskem z asfaltového hydroizolačního pásu typu R13        

(tím se spolehlivě zajistí nenatavení pásu přes trhlinu). 

 

Před započetím prací je nutné zajistit zdroje energií (voda, elektrická energie).  

 

 DEKPRIMER 

Podklad musí dosahovat určité vlhkosti umožňující vytvoření souvislé vrstvy asfaltové 

penetrační emulse DEKPRIMER (před realizací se ověří přilnavost na malé ploše). 

 

Podklad pro nanesení penetrační emulze musí být čistý, suchý, soudržný, bez ostrých 

výčnělků a zcela očištěn. Nesoudržné části budou odstraněny, popřípadě dojde k vyspravení 

nerovností. Na povrchu se nesmí nacházet žádné oleje, tuky a jiné mastné látky. 

 

Tyto podmínky musí být také dodrženy při aplikaci každé následující vrstvy. 

 

 GLASTEK AL 40 MINERAL 

Před natavováním musí být podklad důkladně opatřen penetrační emulsí 

DEKPRIMER. Pro natavování modifikovaného asfaltového pásu je pro zaručení mezních 

podmínek kvalitní práce izolatérů stanovena minimální teplota + 5° C. Maximální doporučená 

teplota je stanovena na cca 50° C (25° C ve stínu), z důvodu délkové teplotní roztažnosti         

a rizika vzniku nedovoleného napětí. Stejné podmínky platí i při použití modifikovaného 

asfaltu ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. 

 

 PUK (INSTA-STICK) 

Podmínky pro nanesení tohoto lepidla jsou stejná jako při nanášení penetrační emulze 

DEKPRIMER. 
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 ISOVER EPS 100S 

Izolační desky (spádové klíny) ISOVER EPS 100S budou pokládány hned po nanesení 

lepidla PUK (INSTA-STICK) a to se stejnými požadavky na povrch jako při aplikaci 

samostatného lepidla. 

 

 GLASTEK 30 STICKER PLUS 

Při pokládání této vrstvy ze samolepících modifikovaných pásů je nutné, aby teplota 

vzduchu neklesla pod + 10° C, to platí i pro teplotu pásu a podkladu. Při realizaci této vrstvy 

za nižších teplot je nutné, aby v jedné denní pracovní směně byla celá plocha opatřena touto 

vrstvou a to i včetně navaření vrchního asfaltového pásu. 

 

4.4 Převzetí pracoviště 

 

Podmínky pro převzetí pracoviště 

Stropní konstrukci a atiku budou přebírat společně se stavbyvedoucím kvalifikovaní 

pracovníci, kteří budou konstrukci jednoplášťové ploché střechy realizovat. Jednotlivé dílčí 

pracovní úkony bude kontrolovat a přebírat stavbyvedoucí popřípadě TDS. 

V rámci přejímky podkladu pro realizaci zastřešení bytového domu se kontroluje 

rovinnost podkladů. V tomto případě se podklad pokládá za vyhovující, nečiní-li odchylka od 

úsečky spojující 2 m vzdálené body více než 5 mm. Měření bude prováděno pomocí 

dvoumetrové lati. 

Zápis o předání a převzetí podkladní konstrukce provede stavbyvedoucí. 

 

4.5 Obecné pracovní podmínky [43] 

 

Při realizaci jednoplášťové ploché střechy nesmí být rychlost větru větší než 10,7 m/s 

z důvodu horší manipulace s materiálem a vertikální dopravě materiálu jeřábem. Veškeré 

práce budou také zastaveny v případě bouřky, silného deště, sněžení, při snížené viditelnosti 

(30 m) a při snížení teploty pod - 10° C a to především z důvodu dodržení bezpečnosti            

a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). 
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4.6 Personální obsazení 

 

Stavbyvedoucí bude dohlížet na provádění prací na střešní konstrukci. Ten bude 

dohlížet také na dané technologické postupy, množství spotřeby materiálu a na bezpečnost na 

pracovišti. Na provádění prací bude dohlížet vedoucí čety. Jednoplášťovou plochou střechu 

bude provádět jedna četa, její personální obsazení je uspořádáno dle profesního zaměření. 

Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. Před 

zahájením prací obsluha řádně zkontroluje technický stav stroje. 

 

Pro realizaci zastřešení bytového domu byla určena šestičlenná skupina. Tu tvoří 

pracovníci různého profesního zaměření. 

 

Pracovní četa se skládá z: 

1 x parťák – plní stejné pracovní povinnosti jako samotný izolatér, avšak zodpovídá    

a dohlíží na správnost provedení prací dle projektové dokumentace, organizuje a řídí 

montážní práce a dohlíží na dodržení technologického postupu. 

 

3 x izolatéři - provádí řezání, přípravu, samostatné zhotovení, montáž a opravu 

izolačního materiálů. Musí být proškoleni dodavatelskými firmami o správném 

zacházení s asfaltovými pásy (od firmy DEKTRADE) a s tepelnou izolací                     

(od firmy ISOVER). 

 

1 x jeřábník - řídí jeřáb, pracuje dle pokynu dělníků. Musí být proškolen 

dodavatelskou firmou o správném zacházení s asfaltovými pásy (povětrnostní vlivy). 

Má kvalifikaci pro manipulaci s jeřábem. 

 

1 x pomocný pracovník - zajištuje přísun materiálů, asfaltových pásů, penetrační 

emulze, polyuretanového lepidla a podobně.  Množství těchto pracovníků si určí 

vedoucí pracovní čety dle potřeby. 

 

4.7 Stroje a pomůcky 

 

K přepravování materiálu ve vertikálním směru bude použit stavební výtah NOV 500 

[56] a navržený věžový jeřáb s označením „LIEBHERR 34 K“ [54]. 
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K montáži hydroizolací se používají standardní nástroje pro provádění hydroizolací 

z SBS modifikovaného asfaltu: 

o nanášecí přístroj pro aplikaci PUK (INSTA-STICK) lepidla,  

o plynová bomba včetně příslušenství k pokládání SBS modifikovaných pásů, 

o tryska ke sváření plynovou bombou široká 20 a 40 mm, 

o mosazný kartáč, 

o silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm, 

o mosazný přítlačný váleček na detaily, 

o izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí, 

o ocelová jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svárů, 

o příklepová vrtačka, 

o nůžky, nůžky na plech, 

o metr, pásmo, šňůrovačka, špachtle, tesařská tužka, křída, vodováha, prodlužovací 

kabel. 

 

Ostatní ochranné a pracovní pomůcky: 

- ochranné prostředky pro dělníky: pracovní reflexní oděv, obuv s ocelovou 

výztuhou, zachycovací postroj, přilba, pracovní rukavice, lékárnička 

- doporučené ochranné prostředky: ochranné brýle, respirátor 

 

4.8 Požadavky na konstrukci 

 

a) Správné uložení a rozmístění izolačních pásů dle projektové dokumentace. 

b) Minimální přeložení jednotlivých izolačních pásů, boční přesah v šířce 80 mm       

a čelní přesah v délce 100 mm. 

c) Před pokládáním jednotlivých desek musí být povrchy zcela očištěny tak, aby 

nedošlo k ovlivnění soudržnosti a spolupůsobení jednotlivých vrstev. 

d) Dostatečná příprava penetrační emulze a její důkladné rovnoměrné nanášení 

válečkem a štětkou. 

e) Důkladné nanesení penetrační emulze v místech průstupů střešní konstrukce. 

f) Rovnoměrné a přiměřené nahřívání nátavných hydroizolačních pásů a jejich 

důkladné přitlačení k odkladu. 

g) Nanášení lepidla PUK (INSTA-STICK) na menší plochy, které se zakryjí izolací 

během 5 minut. 
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h) Ochrana pokládaných vrstev z SBS modifikovaných asfaltových pásů překrytím 

geotextílií IZOLTECH H. 

i) Přístupové cesty a montážní místo musí být udržováno v bezpečném a suchém 

stavu, čisté, bez sněhu a námraz. 

j) Veškeré práce provádět za zvýšené opatrnosti. 

k) Montážní a ochranné pracovní prostředky a pomůcky denně kontrolovat, udržovat 

v čistotě a bez námrazků. Výrobce vázacích prostředků upozorňuje, že pokud 

teplota klesne pod - 10° C je nutné počítat s menší únosností těchto prvků. 

l) Montážní práce se musí přerušit v případech, které jsou uvedeny v bodu 4.5 

obecné pracovní podmínky [43]. 

 

4.9 Pracovní postupy 

 

A) Chronologický sled a popis jednotlivých operací 

 

1) Přejímka a kontrola materiálu před montáží. 

2) Kontrola podkladních konstrukcí za účasti vedoucího montážní čety a odběratele. 

Výsledek přejímky musí být zaznamenán ve stavebním deníku s následujícími údaji: 

a. Kontrola rozměrů konstrukce s uvedením zjištěných odchylek. 

b. Kontrola montážní roviny podkladních konstrukcí pro pokládání jednotlivých 

vrstev v rámci realizace jednoplášťové ploché střechy. 

3) Závěr provedené prověrky vyhodnocující stav a stavební připravenost konstrukce 

z hlediska zahájení realizace jednoplášťové ploché střechy. 

4) Postup prací realizace ploché střechy. 

 

I. OSAZENÍ STŘEŠNÍHO VÝLEZU ROTO 

 

 Střešní výlez bude osazován zespodu a bude dle technologického postupu dodávaného 

výrobcem, kotven do stropní konstrukce. Spoj je vytvořen kotevními šrouby SPSB A4,          

Ø 6,5 mm, délky 80 mm. Výlez je opatřen izolací, která je už součástí dodaného výlezu.     

Pro dodání tohoto výlezu byly požadovány podmínky určení výšky skladby, aby bylo možné 

tento výlez opatřit izolací již při výrobě. 
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 Znázornění úpravy v místě výlezu lze vidět ve výkresu č. D.18 – Detail okraje výlezu    

na plochou střechu. 

 

II. MONTÁŽ KOTVÍCÍCH BODŮ TOPSAFE TSL-B3 

 

 Kotvící body budou kotveny na chemickou kotvu SOUDAL VE-SF. Před montáží     

se nejdříve označí místa dle zásad ve vztahu k pádu z obvodových stran. To znamená, že 

vzdálenosti kotvících bodů mezi sebou činí 7,5 m, vzdálenost od atiky je pak 2,5 m. V těchto 

místech se do betonu stropní konstrukce vyvrtají otvory v průměru 20 mm. Následně se otvor 

vysaje od nečistot a prachu. Do připraveného otvoru se pomocí vytlačovací pistole aplikuje 

chemická kotva SOUDAL VE-SF. Následně se potom do otvoru vsune kotvící bod 

TOPSAFE TSL-B3. Chemická kotva se v konečné fázi nechá vytvrdnou. 

 Znázornění úpravy v místě kotvícího bodu TOPSAFE TSL-B3 lze vidět ve výkresu       

č. D.19 – Detail kotvícího bodu TOPSAFE TSL-B3. 

 

III. NANÁŠENÍ ASFALTOVÉ PENETRAČNÍ EMULSE DEKPRIMER 

 

Tato penetrace tvoří první vrstvu celkové skladby jednoplášťové ploché střechy, 

zároveň také slouží jako podklad pro první hydroizolační vrstvu a její lepší přilnavost k nosné 

části ploché střechy. Penetrace bude nanášena po celé půdorysné ploše včetně svislých    

ploch atiky. 

Před nanesením penetrační emulse DEKPRIMER se obsah nádoby důkladně 

promíchá. Emulse bude nanášena rovnoměrně válečkem a štětkou. Nanášení penetrace začne 

ze západní a východní strany objektu, tedy z nejvzdálenějších míst celé plochy tak, aby 

nanášení penetrace bylo ukončeno v místě střešního výlezu. Svislé plochy budou natírány 

postupně s nanášením půdorysné plochy. Zvláštní zřetel pro nanášení emulse se bude brát 

v místech, kde se vyskytují prostupy střešní konstrukce. Tato místa budou opatřena emulsí 

pomocí štětky, aby došlo k důkladnému nátěru rovnoměrné vrstvy. Těmito prostupy jsou 

střešní vpusti, odvětrávací potrubí kanalizace a samotný výlez na střechu. Tyto konstrukce    

se natírají emulsí jen do té výšky, do které se vytáhne první hydroizolační vrstva.           

Následná vrstva asfaltových pásů se bude provádět po zaschnutí nanesené                        

vrstvy DEKPRIMER. 
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Provádění nátěru asfaltové penetrační emulse DEKPRIMER bude trvat jeden den. 

Před samotným nátěrem se povrch očistí a zbaví všech nežádoucích nečistot.  

 

IV. NATAVOVÁNÍ HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ GLASTEK AL 40 MINERAL 

 

Hydroizolační pásy budou natavovány od západní a východní hrany atiky směrem     

ke středu půdorysné plochy. Při natavování budou dodrženy minimální přesahy          

jednotlivých pásů. 

 

Obrázek č. 7 – Schéma natavování hydroizolačních asfaltových pásů [41]. 

 

Hydroizolační pás GLASTEK AL 40 MINERAL tvoří první hydroizolační vrstvu 

jednoplášťové ploché střechy firmy DEKTRADE s firemním označením skladby                     

- DEKROOF 04. Skladba je charakterizována jako jednoplášťová lepená skladba ploché 

střechy bez provozu, s hlavní vodotěsnící vrstvou ze souvrství asfaltových pásů.           

Spádová vrstva je vytvořena tepelnou izolací. 
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Obrázek č. 8 – Schéma natavování asfaltových pásů GLASTEK AL 40 MINERAL. 

 

- hydroizolační pásy budou natavovány na podklad opatřený penetrační emulsí               

– DEKPRIMER od západní a východní hrany atiky směrem ke středu půdorysné 

plochy, 

- pro správné pořadí natavování pásů jsou jednotlivé pásy označeny číslem, natavování 

začíná hydroizolačním pásem s číslem  - 1, 

- při provádění hydroizolace bude dodržen boční přesah v šířce 80 mm a čelní přesah 

v šířce 100 mm, 

- označení směru postupu natavování hydroizolačních pásů.  

 

Při izolování svislých částí atiky se použijí nařezané pruhy patřičné délky (1,2 m). 

Pásy se nataví zespoda – z vodorovné plochy již opatřené hydroizolačním pásem.                

Pro usnadnění lze použít šňůrovačku, kterou se vyznačí počáteční čára. Délka přesahu 

asfaltových pásů u spodní hrany atiky činí 250 mm. 
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Opracování prostupující konstrukce 

Pro prostupující kruhové konstrukce (odvětrání kanalizace, střešní vpusti) se 

opracování prostupu provede asfaltovým pásem. Pruh, ve kterém se při pokládání asfaltového 

pásu nachází prostup, bude ukončen asi 10 cm za prostupem. Následně se pás rozřízne v ose 

prostupu a vyřízne se co nejmenší otvor prostupu. Dále dojde k natavení tohoto pásu.            

Při pokračování se vše opakuje s počátkem překrytí asi 10 cm za prostupem. 

 

Opracování vnitřního koutu 

 Pás délky 1,2 m je v místě ohybu (spodní hrany atiky) naříznut v příčném směru 

v takové délce, aby byl zajištěn dostatečný přesah (min. 30 mm). Tento pás kladený               

ve vnitřních rozích je nazýván jako přířez. Pro opracování vnitřního koutu se nataví přířezy 

z obou stran atiky na vodorovnou plochu střešní roviny a na svislou plochu atiky.                  

Při vzájemném spojení těchto přířezů musí být vytvořen zmiňovaný přesah              

v minimální délce 30 mm. 

 

Opracování vnějšího rohu 

Pás délky 1,2 m je v místě vnějšího rohu naříznut v ose pásu v délce, která by byla 

natavena na vodorovnou plochu střešní roviny. Tento pás následně obklopí vnější roh             

a spodní naříznutá část se rozevře do pravého úhlu. Před natavením se však provede přířez    

ve tvaru „V“ s jazykem délky 250 mm. Tento malý přířez se nataví k patě atiky jako první       

a následně se překryje natavením již zmiňovaným přířezem délky 1,2 m. 

 

Doba natavování hydroizolačních pásů GLASTEK AL 40 MINERAL je stanovena   

na 3 dny, včetně izolování problematických míst, jako jsou rohy a prostupy           

jednotlivých konstrukcí. 

 

Poznámka: Proto, aby nedocházelo k prošlápnutí nebo jakémukoliv porušení 

hydroizolačních pásů při jejích natavování, použije se pro přecházení této hydroizolační 

vrstvy z různých natavených oblastí geotextílie IZOLTECH H. 
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V. NANÁŠENÍ POLYURETANOVÉHO LEPIDLA PUK (INSTA-STICK) 

 

Před použitím se odstraní hliníková membrána z otvoru plechovky. Následně se 

plechovky namontují na nanášecí přístroj a výtokové hrdlo se uřízne na požadovaný průměr. 

Dále se na dně obalu propíchne přisávací otvor. Lepidlo PUK bude nanášeno na menších 

plochách v takovém množství, kolik se zakryje izolací během 5 minut. Spotřeba lepidla je 

min. 160 g/m
2
, je nanášeno ve čtyřech pruzích Ø 8 mm na 1 metr šířky. V rozích na okrajích 

se zvýší množství lepidla. Postup nanášení lepidla se řídí směrem pokládky tepelné izolace.  

 

VI. POKLÁDÁNÍ TEPELNÉ IZOLACE ISOVER EPS 100S 

 

Tepelná izolace ploché střechy bude tvořena dvěma vrstvami tepelně izolačních desek, 

které jsou dodávány v rozměru 1 x 0,5 m. Tyto desky jsou pokládány do polyuretanového 

lepidla, dobře se přitlačí a eventuálně zatíží. Následně se provede kontrola přilnavosti 

zdvižením tepelněizolační desky. 

 

1. Vrstva tepelné izolace 

Vodorovné tepelněizolační desky ISOVER EPS 100S tvoří první vrstvu tepelné 

izolace jednoplášťové ploché střechy firmy DEKTRADE s firemním označením skladby        

– DEKROOF 04. Skladba je charakterizována jako jednoplášťová lepená skladba ploché 

střechy bez provozu, s hlavní vodotěsnící vrstvou ze souvrství asfaltových pásů.           

Spádová vrstva je vytvořena tepelnou izolací. 

 

Pokládání tepelněizolačních dílců bude prováděno dle dvou základních výchozích 

oblastí, které jsou zakótovány v závislosti na půdorysu ploché střechy. Při pokládání dojde 

k zaměření a vyznačení těchto oblastí. Od těchto oblastí se také bude odvíjet pokládání 

ostatních desek. U okraje atiky dojde k seříznutí desek tepelné izolace na potřebnou délku      

a zaplnění celé plochy. Hlavní podmínkou celé pokládky první vrstvy tepelné izolace je, aby 

se tato vrstva spárami překrývala s druhou vrstvou tepelněizolačních desek. 
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Obrázek č. 9 – Schéma pokládání první vrstvy tepelněizolačních desek ISOVER EPS 100S. 

 

- tepelně izolační desky budou pokládány na podklad opatřený polyuretanovým 

lepidlem – PUK, od západní a východní hrany atiky směrem ke středu           

půdorysné plochy, 

- pro správné pokládání desek s návazností (překrytím) na druhou vrstvu spádových 

desek je určeno pár desek, u nichž je přesně vytyčená jejich poloha, 

- desky s určenou polohou vytváří výchozí body celé skladby první vrstvy            

tepelné izolace. 

 

2. Vrstva tepelné izolace 

 Spádové tepelněizolační desky ISOVER EPS 100S tvoří druhou vrstvu tepelné izolace 

jednoplášťové ploché střechy firmy DEKTRADE s firemním označením skladby                    

– DEKROOF 04. Skladba je charakterizována jako jednoplášťová lepená skladba ploché 

střechy bez provozu, s hlavní vodotěsnící vrstvou ze souvrství asfaltových pásů.           

Spádová vrstva je vytvořená tepelnou izolací. 
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Obrázek č. 10 – Schéma pokládání druhé vrstvy tepelněizolačních desek ISOVER EPS 100S. 

 

- tepelně izolační spádové desky budou pokládány na první vrstvu tepelné izolace 

opatřenou polyuretanovým lepidlem – PUK od západní a východní hrany atiky 

směrem ke středu půdorysné plochy, všechny desky jsou opatřeny spádem 2%, 

- pro správné pokládání jsou jednotlivé spádové desky označeny písmenem, 

dodatkovým číslem a směrem spádu ke střešnímu vtoku, 

- pokládání všech tepelně izolačních spádových desek je prováděno dle kladečského 

schématu s označením každé desky, její polohy a vyznačením jejího směru spádu. 
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Obrázek č. 11 – Spádová tepelněizolační deska ISOVER EPS 100S. 

 

Tabulka č. 12 – Tloušťka spádových desek kladených na šířku. 

Spádová deska 

ISOVER EPS 

100S 

Menší tloušťka Sklon spádové desky Větší tloušťka 

A 240 mm 2% 250 mm 

B 250 mm 2% 260 mm 

C 260 mm 2% 270 mm 

D 270 mm 2% 280 mm 

E 280 mm 2% 290 mm 

F 290 mm 2% 300 mm 

G 300 mm 2% 310 mm 

H 310 mm 2% 320 mm 

I 320 mm 2% 330 mm 

J 330 mm 2% 340 mm 

K 340 mm 2% 350 mm 

L 350 mm 2% 360 mm 

M 360 mm 2% 370 mm 

N 370 mm 2% 379 mm 

 

Tabulka č. 13 – Tloušťka spádových desek kladených na délku. 

Spádová deska 

ISOVER EPS 

100S 

Menší tloušťka Sklon spádové desky Větší tloušťka 

O 258 mm 2% 258 mm 

P 258 mm 2% 276 mm 

Q 276 mm 2% 295 mm 

R 295 mm 2% 314 mm 

S 314 mm 2% 332 mm 

T 332 mm 2% 344 mm 
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Doba pokládání první tepelněizolační vrstvy, lepené na lepidlo PUK (INSTA-STICK), 

bude trvat jeden den. Druhá tepelně izolační vrstva tvořená spádovými klíny a opět kladená   

na lepidlo PUK, bude také prováděna ve lhůtě jednoho dne. 

 

VII. POKLÁDÁNÍ HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ GLASTEK 30 STICKER PLUS 

 

První hydroizolační pásy s tímto označením budou pokládány v místech, kde se 

nachází střešní vpusti. Označení polohy těchto prvních pásů se provede rozměřením                

a následným označením pomocí šňůrovačky nebo křídy. Od těchto pásů se budou pokládat 

další pásy k okraji atiky a k hřebenu tepelné izolace uprostřed střešní roviny. Při pokládání 

budou dodrženy minimální přesahy jednotlivých pásů. 

 

Hydroizolační pás GLASTEK 30 STICKER PLUS tvoří druhou hydroizolační vrstvu 

jednoplášťové ploché střechy firmy DEKTRADE s firemním označením – DEKROOF 04. 

Skladba je charakterizována jako jednoplášťová lepená skladba ploché střechy bez provozu, 

s hlavní vodotěsnící vrstvou ze souvrství asfaltových pásů. Spádová vrstva je vytvořena 

tepelnou izolací. 

 

Obrázek č. 12 – Schéma pokládání hydroizolačních pásů GLASTEK 30 STICKER PLUS 
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- hydroizolační pásy budou pokládány na podklad, který je tvořen spádovými deskami 

tepelné izolace, 

- samotné pokládání samolepících pásů začíná od nejnižších míst výškové úrovně           

– střešní vtok TOPWET TW 125 BIT S, 

- pro správné pořadí pokládání pásů jsou jednotlivé pásy označeny číslem, natavování 

začíná hydroizolačním pásem s číslem – 1, 

- při pokládání hydroizolace bude dodržen boční přesah v šířce 80 mm a čelní přesah 

v šířce 100 mm, 

- pro zajištění těsnosti budou hrany střešních rovin překryty hydroizolačními pásy       

ve směru ke střešnímu vtoku, 

- Označení směru postupu pokládání hydroizolačních pásů ELASTEK 30 STICKER 

PLUS.  

 

Při izolování svislých částí atiky se použijí nařezané pruhy patřičné délky (1,25 m), 

které překryjí korunu atiky. Ještě předtím se však k patě atiky vloží náběhový klín EPS 100S 

(50 x 50 mm), ten je pokládán na polyuretanové lepidlo PUK, které je naneseno v šířce    

tohoto klínu. Tato úprava brání deformaci hydroizolačního pásu v ohybu. Úprava bude 

opakována i v oblasti okraje střešního výlezu. 

Pásy se začnou pokládat zespoda – z vodorovné plochy již opatřené hydroizolačním 

pásem. Pro usnadnění lze použít šňůrovačku, kterou se vyznačí počáteční čára. Délka přesahu 

asfaltových pásů u spodní hrany atiky činí 250 mm. 

 

Znázornění úpravy v místě atiky lze vidět ve výkresu č. D.17 – Detail ukončení 

hydroizolace z asfaltových pásů na atice. 

 

Opracování prostupující konstrukce 

Pro prostupující kruhové konstrukce (odvětrání kanalizace, střešní vpusti) se 

opracování prostupu provede asfaltovým pásem. Pruh, ve kterém se při pokládání asfaltového 

pásu nachází prostup, bude ukončen asi 10 cm za prostupem, Následně se pás rozřízne v ose 

prostupu a vyřízne se co nejmenší otvor prostupu. Dále dojde k natavení tohoto pásu.            

Při pokračování se vše opakuje s počátkem překrytí asi 10 cm za prostupem. 
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Opracování vnitřního koutu 

1) V ploše musí být proveden vodorovný hydroizolační pás osazený náběhovým klínem. 

2) Do koutu se přiloží přířez na svislou hranu koutu a korunu atiky, přitom je nutné 

dodržet přesah 30 mm. 

3) Na koruně atiky se do koutu nataví čtverec, nastřižený růžek se přihne do svislé části 

koutu. 

4) Přířezy pásu se přiloží v koutu na svislou a vodorovnou plochu podkladní konstrukce. 

5) Z vodorovné plochy se pás přiloží ze spodu, přes náběhový klín, na korunu atiky 

z obou směrů atiky. 

 

Opracování vnějšího rohu 

1) V ploše musí být proveden vodorovný hydroizolační pás osazen náběhovým klínem. 

2) Na roh, na hranu rohu a atiku se přiloží přířez. Přiloží se na náběhový klín. U přířezů 

je nutné dodržet překrytí do plochy 80 mm a vzájemný přesah 30 mm. 

3) Z každé strany se přiloží přířezy. 

4) Z vodorovné plochy se pás přiloží zespodu, přes náběhový klín, na korunu atiky 

z obou směrů atiky. 

 

Doba pokládání hydroizolačních pásů je stanovena na 3 dny, včetně izolování 

problematických míst, jako jsou rohy a prostupy jednotlivých konstrukcí. 

 

Poznámka: Proto, aby nedocházelo k prošlápnutí nebo jakémukoliv porušení 

hydroizolačních pásů při jejich natavování, použije se pro přecházení této hydroizolační 

vrstvy z různých natavených oblastí geotextílie IZOLTECH H. 

 

VIII. OSAZENÍ STŘEŠNÍHO VTOKU TOPWET TW 125 BIT S 

 

 Při přípravě podkladu bude horní líc příruby o 5 – 10 mm níže než navazující povrch 

asfaltového pásu. Vpusť bude osazena tak, aby obvodová příruba ležela na okraji otvoru.  

Před osazením střešní vpusti do hrdla dešťového odpadního potrubí se musí do kruhové 

drážky vložit pryžový těsnící kroužek. Prostor mezi dešťovým odpadním potrubím a stropní 

konstrukcí bude vyplněn montážní polyuretanovou pěnou. 
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Napojení střešního vtoku TOPWET na hydroizolační vrstvu se provede pomocí 

integrované bitumenové manžety z asfaltového pásu. Napojení se provádí celoplošným 

natavením manžety mezi dvě vrstvy hydroizolačního souvrství.  Spodní vrstvu zde tvoří 

hydroizolační pás GLASTEK 30 STICKER PLUS, tu horní tvoří hydroizolační pás 

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. Manžeta je vložena mezi tyto pásy s minimálním 

přesahem 120 mm tak, aby výsledný spoj byl „po vodě“. Součástí balení střešního vtoku je     

i ochranný plastový koš. Ten brání tomu, aby nedošlo k vplavování hrubých nečistot do 

odpadního potrubí a zamezil tak jeho ucpání. 

 

Znázornění úpravy v místě střešního vtoku lze vidět ve výkresu č. D.20                          

– Detail napojení střešního vtoku TW 125 BIT S. 

 

 

Obrázek č. 13 – Detail napojení asfaltových pásů [49]. 
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IX. NATAVOVÁNÍ HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ ELASTEK 40 SPECIAL 

DEKOR 

 

První hydroizolační pásy s tímto označením budou pokládány v místech, kde se 

nachází střešní vpusti. Označení polohy těchto prvních pásů se provede rozměřením               

a následným označením pomocí šňůrovačky nebo křídy. Od těchto pásů se budou pokládat 

další pásy k okraji atiky a k hřebenu tepelné izolace uprostřed střešní roviny. Při pokládání 

budou dodrženy minimální přesahy jednotlivých pásů. 

Hydroizolační pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR tvoří třetí finální hydroizolační 

vrstvu jednoplášťové ploché střechy firmy DEKTRADE s firemním označením                       

– DEKROOF 04. Skladba je charakterizována jako jednoplášťová lepená skladba ploché 

střechy bez provozu, s hlavní vodotěsnící vrstvou ze souvrství asfaltových pásů.           

Spádová vrstva je vytvořena tepelnou izolací. 

 

 

Obrázek č. 14 – Schéma natavování asfaltových pásů ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 
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- hydroizolační pásy budou natavovány na hydroizolační pásy GLASTEK 30   

STICKER PLUS, 

- samotné natavování pásů začíná od nejnižších míst výškové úrovně - střešní vtok 

TOPWET TW 125 BIT S, 

- pro správné pořadí pokládání pásů jsou jednotlivé pásy označeny číslem, natavování 

začíná hydroizolačním pásem s číslem – 1, 

- při natavování hydroizolace bude dodržen boční přesah v šířce 80 mm a čelní přesah 

v šířce 100 mm, 

- pro zajištění těsnosti budou hrany střešních rovin překryty hydroizolačními pásy        

ve směru ke střešnímu vtoku, 

- označení směru postupu pokládání hydroizolačních pásů ELASTEK 30          

STICKER PLUS.                      

 

Při izolování svislých částí atiky se použijí nařezané pruhy patřičné délky (1,25 m), 

které překryjí korunu atiky. Pásy se začnou pokládat zespoda – z vodorovné plochy               

již opatřené hydroizolačním pásem. Pro usnadnění lze použít šňůrovačku, kterou se vyznačí 

počáteční čára. Délka přesahu asfaltových pásů u spodní hrany atiky činí 250 mm. 

Pro realizaci střešních vtoků jsou použity střešní vpusti TOPWET (TW 125 BIT S) 

s integrovanou bitumenovou manžetou. Bitumenová manžeta se nejprve důkladně nataví       

na podkladní hydroizolaci GLASTEK 30 STICKER PLUS. Poté se hydroizolační    

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR nataví přímo na integrovaný bitumenový límec tvarovky 

vtoku. Límec měkké sanační tvarovky je nutné před navařením pásů penetrovat. 

 

Opracování prostupující konstrukce 

Pro prostupující kruhové konstrukce (odvětrání kanalizace, střešní vpusti)                   

se opracování prostupu provede asfaltovým pásem (pomocí tzv. kalhotek). 
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Obrázek č. 15 – Princip kalhotek [40]. 

 

1) Z vrchního pásu s posypem se vytvoří tzv. kalhotky. Délka = obvod prostupu + 10 cm, 

výška min. 25 cm. Kalhotky se poté nataví na svislou i vodorovnou část. Svislá část  

se po natavení stáhne nerezovou objímkou. Vrcholy naříznutí kalhotek se doplní 

rozehřátým asfaltem (např. „sebraným“ horkou špachtlí zespodu zbytku pásu) nebo se 

dotmelí asfaltovým tmelem. 

2) Z vrchního pásu se vyřízne mezikruží (široké min 30 cm), které se nasune                   

na prostupující konstrukci a celoplošně nataví na vodorovnou plochu. 

 

Opracování vnitřního koutu 

1) Do koutu se nataví přířez, na svislou hranu a atiku se nataví univerzální tvarovka. 

2) Na atiku se nataví koutová tvarovka. 

3) Nakonec se v koutě nataví přířezy koutových tvarovek. 

 

Opracování vnějšího rohu 

1) Na roh se nataví přířez. 

2) Na roh a na korunu atiky se nataví přířez, přitom je nutné dodržet přesah 30 mm. 

3) Na atiku se nataví čtvercový přířez. 

4) Na závěr se v detailu nataví přířezy s posypem. 

 

Doba natavování hydroizolačních pásů je stanovena na 3 dny, včetně izolování 

problematických míst, jako jsou rohy a prostupy jednotlivých konstrukcí. 



  Bakalářská práce 

 81  

 

8

1

 

X OPLECHOVÁNÍ ATIKY 

 

 Oplechování atiky bude provedeno dle zásad ČSN EN 73 3610 [37], Navrhování 

klempířských konstrukcí. Oplechování atiky v tomto případě tvoří titanzinkový plech 

rozvinuté šířky 810 mm s tloušťkou 0,8 mm. Oplechování bude prováděno na hotovou 

konstrukci atiky. Tuto konstrukci tvoří OSB desky podloženy dřevěnými latěmi, které jsou 

obklopeny tepelnou izolací. Sklon OSB desek je směřován dovnitř směrem ke střešním 

vtokům ve sklonu 3%. 

Při samotném oplechování atiky budou jako první osazeny příložky pro uchycení 

oplechování s rozestupem 1 m. Následně dojde k osazení tvarovaných plechů na již 

přikotvené příložky. Po osazení plechu se i ten přikotví pomocí vrutů do OSB desky.    

Veškeré spoje různého typu pro úpravu koutů, rohů a spojů budou provedeny dle zásad     

ČSN EN 73 3610 [37], Navrhování klempířských konstrukcí. 

 

Znázornění úpravy v místě atiky lze vidět ve výkresu č. D.17 – Detail ukončení 

hydroizolace z asfaltových pásů na atice. 

 

XI MONTÁŽ OCELOVÉHO LANA 

 

 Montážní lano bude provlečeno oky kotvících bodů TOPSAFE TSL-B3. Toto lano 

bude po provlečení napnuto pomocí napínací nerezové koncovky TOPSAFE TSL             

délky 400 mm. 

 

B) Přejímka jednotlivých vrstev ploché střechy: 

 

Přejímka vrstev z asfaltových pásů je prováděna vždy až po dokončení jednotlivých 

etap hydroizolační vrstvy a před zakrytím ochrannými vrstvami.  

 

V prvním případě dochází k vizuální kontrole jednotlivých vrstev, kde se kontroluje: 

- vzájemné překrytí asfaltových pásů, 

- poškození pásů špatným natavováním či opracováním (tj. zda nedošlo k obnažení 

vložky či vzniku puchýřů a bublin), 

- rozsah a dimenze hydroizolace odpovídající projektové dokumentaci. 
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Na provedené vrstvě se kontroluje vzájemné spojení asfaltových pásů a připojení 

k podkladu. Šířku překrytí asfaltových pásů lze kontrolovat namátkovým proříznutím spoje 

pásů nebo přeměřením viditelné části pásu (tuto zkoušku lze provádět jen při teplotě 

asfaltového pásu v rozmezí 10° C až 20 ° C). 

 

Během realizace a po jejím dokončení je nutné kontrolovat, aby nedocházelo 

k poškozování nechráněné hydroizolace (např. pohyb osob v nevhodné obuvi, skladováním 

materiálu či používáním mechanizace). 

Hlavním nedostatkem a nepřijatelnou vadou je situace, kdy nedojde k dostatečnému 

spojení mezi jednotlivými vrstvami hydroizolace. 

 

C) Nejčastěji se vyskytující poruchy 

 

- nedostatečné boční a čelní překrytí jednotlivých asfaltových pásů, 

- nerovnoměrné, nedostatečné nebo přílišné nahřátí asfaltových pásů, 

- špatné zpracování a natavení asfaltového pásu, 

- nedostatečné zaizolování problematických míst jakými jsou vnější, vnitřní rohy a 

prostupy, 

- špatné kladení asfaltových pásů s ohledem na směr odvádění srážkové vody, 

- porušení hotové části či celé hydroizolační vrstvy nevhodným provozem na pracovišti. 

 

D) Potřebná opatření, která je nutno provést po skončení směny a po skončení 

celého pracovního postupu 

  

- po dokončení pracovní směny je nutné zkontrolovat část provedené hydroizolační 

vrstvy, a to přilnavost jednotlivých pásů, 

- následně se také kontroluje okraj asfaltového pásu, na který bude nataven asfaltový 

pás v následující pracovní směně. Dochází zde ke kontrole přilnavosti k podkladu       

a k zakrytí proti mechanickému poškození. 

- všechny pracovní pomůcky a zařízení jsou z pracoviště odklizena, aby nedošlo 

k mechanickému poškození jednotlivých vrstev. 
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E) Podmínka pro provedení přejímky 

 

Stavební konstrukci přejímá stavebník či jeho technický dozor od stavbyvedoucího 

zhotovitelské firmy. Převzetí je stvrzeno podpisy do stavebního deníku. Pokud se nachází     

na dané konstrukci nedostatky, je o nich proveden zápis a způsob jejich odstranění s určením 

termínu, do kterého mají být nedostatky odstraněny. 

 

4.10 Jakost a kontrola kvality 

 

Za kvalitu provedení konstrukce, tedy všech pracovních postupů, zodpovídá 

stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je povinen zkontrolovat vizuálně všechny dodávky materiálů, 

aby odpovídaly stavu, který dodavatel předepsal (bez trhlin, porušení obalu, řezných trhlin, 

deformací, poškozeného povrchu a podobně). Pokud se v dodávce vyskytnou takové 

materiály, stavbyvedoucí nepřevezme tento dodaný materiál. Dalším důležitým faktorem je     

i správná manipulace se stavebním materiálem. 

 

Před zahájením provedení ploché střechy, může stavbyvedoucí provést kontrolu 

rovinatosti ploch, pokud to uzná za vhodné. Po provedení kontroly je nutné udělat zápis       

do stavebního deníku. 

 

Během realizace stropní konstrukce se musí provádět vizuální kontroly dílčích činností.  

 Dodržení technologických postupů. 

 Kontrola dováženého materiálu (vizuální kontrola, množství a shodnost materiálu    

dle projektové dokumentace). 

 Dostatečné nanesení penetrační emulze DEPRIMER na podkladní plochu. 

 Ukládání asfaltových pásů GLASTEK AL 40 MINERAL s dostatečným přesahem      

a v souladu s projektovou dokumentací. 

 Nanášení lepidla PUK (INSTA-STICK) na malé plochy pro pokládku tepelné izolace 

v časovém rozmezí 5 minut. 

 Pokládka spádových klínů ISOVER EPS 100S dle projektové dokumentace 

s vytvořením spádových rovin pro odvedení srážkové vody a dostatečná přilnavost 

k podkladu. 
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 Důkladné provedení samolepicí vrstvy z asfaltových pásů s názvem              

GLASTEK 30 STICKER PLUS a prověření její přilnavosti. 

 Kontrola finální vrstvy ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR se zaměřením na překrytí     

a přilnavost k podkladní vrstvě. 

 

Po dokončení střešní konstrukce se udělá celková vizuální kontrola                               

a zjišťování těsnosti.  Pokud se na konstrukci vyskytne porucha, musí se odstranit                    

a po napravení se může provést zápis do stavebního deníku. 

 

4.11 BOZP a PO 

 

A) Základní právní předpisy 

 

Všichni pracovníci budou proškoleni v oblasti BOZP při práci na střechách,                  

a to s předpisy: Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [8] o bližších minimálních požadavcích               

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízení vlády č. 309/2006 Sb. [6], 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [9]           

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

Hlavní zásadou při realizaci zastřešení bytového domu je dodržení BOZP, zvláště při 

práci ve výškách. V období realizace střešního pláště se na staveništi nachází lešení, které 

objekt obklopuje. Lešení tak tvoří zábranu a přispívá k zajištění bezpečnosti a ochraně proti 

pádu z výšky. 

 

 Pro účely pravidelných kontrol a údržbu, byl na střešní konstrukci navržen 

bezpečnostní systém ABS pro ploché střechy. Tento systém v rámci realizace zastřešení tvoří 

kotvící body TOPSAFE TSL-B3 a záchytné nerezové lano TSL. Systém ABS je zkoušený a 

certifikovaný podle ČSN EN 795 a evropská směrnice OOP 89/686/EHS [39]. 
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B) Zásady BOZP: 

 

1) Každý člen čety musí být prokazatelně seznámen s bezpečnostními předpisy                

a technologickým postupem, které se týkají jím prováděné činnosti. 

2) Před započetím montáže je třeba vykonat všechny přípravné práce tak, aby postup 

montáže byl plynulý a odpovídal bezpečnosti práce. 

3) Je nutné zachovat přesně sled montážních prací z hlediska stability konstrukce             

a bezpečnosti montáže stanovený projektem. 

4) Pracovní četa musí být vybavena veškerými montážními a ochrannými prostředky       

a pomůckami podle charakteru práce. 

5) Pracovníci pracující ve výškách musí být pro tuto práci zdravotně způsobilí a vybaveni 

potřebnými ochrannými prostředky a pomůckami – ochranné pásy, jistící lana, žebříky 

a jiné. 

6) Zajištění na vnějších stranách konstrukcí i uvnitř objektů proti pádu osob se provádí 

souběžně s postupem montáže zábradlím nebo ochranným ohrazením, jakmile úroveň 

pracoviště je výše než 1,5 m nad úrovní terénu nebo nad nejblíže nižší úrovní 

pracoviště. 

7) Pracovní postup, montážní pomůcky a složení montážní čety musí zajistit bezpečnou 

manipulaci s břemeny. Pod zavěšeným břemenem a v jeho těsné blízkosti se nesmí 

pohybovat osoby.  

 

C) Zákony a vyhlášky [45]: 

 

 Zákon č. 309/2006 Sb. [6]. Zákon, 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. [8] o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

 Zákon č. 114/1992 Sb. [17]. České národní rady o ochraně přírody a krajiny, 

 Nařízení vlády č. 365/2005 Sb. [18] o emisích znečišťujících látek                               

ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů, 
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 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [9] o bližších požadavcích na bezpečnost                      

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky                      

nebo do hloubky, 

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. [19] o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, 

 

D) Požární bezpečnost 

 

Z hlediska požární bezpečnosti se u střešních konstrukcí stanovuje především požární 

odolnost a chování při vnějším požáru, tj. možnost použití konstrukcí do požárně 

nebezpečného prostoru. Obě kritéria se stanovují individuálně pro každou střešní konstrukci. 

Pro některé druhy provozů se předepisuje typ konstrukce. 

 

Mezní stavy požární odolnosti konstrukcí stanovuje norma ČSN 73 0810 [38].          

Pro konkrétní konstrukci stanoví požadované mezní stavy požární specialista.                

Splnění požadavků na mezní stavy se prokazuje zkouškou v akreditované zkušebně. 

 

4.12 Ekologie 

 

A) Zákony a vyhlášky: 

 

 Zákon č. 100/2001 Sb. [20] o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

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

 Zákon č. 93/2004 Sb. [21], kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 

vlivů na životní prostředí), 

 Zákon č. 185/2001 Sb. [13] o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

 Zákon č. 275/2002 Sb. [22], kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech           

a o změněně kterých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 Vyhláška 383/2001 Sb. [23]. Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 

nakládání s odpady, 
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 Vyhláška č. 381/2001 Sb. [14]. Ministerstva životního prostředí, 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). 
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4.13. Položkový rozpočet s výkazem výměr [61] 
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4.14. Ganttův řádkový harmonogram [62] 
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4.15. Jeřáb LIEBHERR 34 K [54] 

 

Na staveništi bude využíván rychlostavitelný jeřáb LIEBHERR 34 K s otočnou hlavou            

a s vodorovným výložníkem. 

 

Obrázek č. 16 – Vyložení a únosnost jeřábu LIEBHERR 34 K [54]. 

 

Umístění jeřábu je situováno ve výkresu zařízení staveniště. V blízkosti jeřábu jsou 

navrženy skladovací plochy. Podkladními plochami pod tímto zvedacím zařízením jsou 

navržené silniční panely. Plocha pod panely musí být normově zhutněna. Jeřáb na tomto 

dostatečně pevném podkladu bude postaven na pevných patkách. Rozměr základny činí 3,8 x 

3,8 m. Musí být zajištěn minimální montážní prostor, který je 1,9 x 21 m.     

 

Technické údaje jeřábu: 

Příkon:  jeřábu dle technického listu pro danou potřebnou činnost je 16,3 kW. 

Max výška háku:  30,8 m 

Max. nosnost:  4.000 kg 

Max. vyložení:  33,0 m 

Nosnost při maximálním vyložení:  1.100 kg 
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Obrázek č. 17 – Schéma jeřábu LIEBHERR 34 K [54]. 

 

Požadavky na jeřábníka: 

Každý jeřábník musí mít ve vlastnictví jeřábnický průkaz, který získá jeřábnickým 

kurzem.   Je to kvalifikační doklad, který opravňuje držitele průkazu vykonávat jeřábnické 

práce na jeřábu uvedené třídy a typu. Jeřábník je zodpovědný za správné ovládání jeřábu 

v souladu s požadavky výrobce a při dodržení systému bezpečné práce. Jeřábník se řídí 

pokyny vazače. 
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4.16. Stavební výtah NOV 500 [56] 

 

Na staveništi bude pro svislou přepravu stavebních materiálů a osob využíván tento 

snadno smontovatelný stavební výtah NOV 500. Rozměry klece jsou 1,8 x 1,25 m.               

Při realizaci střešní konstrukce bude využíván privátně na přepravu osob na pracoviště, ale je 

možné tímto stavebním výtahem vertikálně přepravovat i palety s hydroizolačními pásy,            

či jiné materiály. Tento typ zvedacího zařízení je vybaven elektrickým pohonem umístěným 

v kleci nebo nad střechou výtahu. Kotvení je prováděno ke stěně. Bezpečnost je zajištěna 

provozní brzdou, samočinným zachycovačem (bezpečně zastaví klec při překročení jmenovité 

rychlosti), bezpečnostními a koncovými spínači. Proti neoprávněnému použití výtahu jsou 

ovládací místa zajištěna uzamčením.  

 

Technické údaje stavebního výtahu: 

Nosnost: 500 kg 

Rozměr klece: 1,8 x 1,25 m 

Hmotnost základní jednotky: 650 kg 

Napěťová soustava: 3NPE 50 Hz 400V/ TN – S 

 

 

Obrázek č. 18 – Stavební výtah NOV 500 [56]. 
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4.17. Nákladní automobil AVIA D120 4x4 [55] 

 

Pro dopravu materiálu na staveniště bude použit nákladní automobil AVIA D120 4x4. 

Nákladní automobil je vybaven hydraulickou rukou a jeřábovými vidlemi pro manipulaci 

s materiálem. V rámci staveniště je zřízen jeden vjezd na staveniště, který je situován          

k ulici Brněnská. Komunikace na staveništi je provedena ze silničních panelů. V případě 

znečištění automobilu na staveništi a rizika znečištění veřejné komunikace, bude nákladní 

automobil očištěn před opuštěním staveniště. 

  

Popis automobilu AVIA D120 4x4: 

 

Motor: Charakteristika - Vznětový motor s akumulačním vstřikováním paliva 

Common Rail, přeplňovaný turbodmychadlem a mezichladičem 

nasávaného vzduchu, SCR systém úpravy výfukových plynů.  

 

Maximální výkon:  207 HP (152kW) při 2500 otáček/minutu. 

 

Hydraulická ruka: Maximální nosnost hydraulické ruky 4,5 t 

 

Maximální hmotnost vozidla v soupravě: 21.990 kg 

 

Rozměry automobilu: 

A = 3400 mm   B = 1365 mm   C = 6745 mm 

D = 3230 mm   E = 1900 mm   F = 1740 mm 

 

Obrázek č. 19 – Technické parametry AVIA D120 4x4 [55]. 
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Obrázek č. 20 – Foto AVIA D120 4x4 [55]. 
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5. ZÁVĚR 

 

Účelem technologického předpisu bylo stanovit a popsat obecná pravidla pro proces 

zastřešení bytového domu. V rámci řešení tohoto předpisu jsem chtěl popsat všechny 

náležitosti, které jsou s touto problematikou spojeny. Ať už se jedná o samotný materiál, 

technologický postup nebo dodržování veškerých předpisů spojených s výstavbou                   

a zajištěním BOZP. 
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