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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

HALFAROVÁ, L. Návrh variant technologického postupu provádění střešních 

konstrukcí u vybraného objektu, Ostrava: Katedra Pozemního stavitelství - 225, Fakulta 

stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014, 86 s., Bakalářská práce, vedoucí: Ing. 

Fabian Radek, Ph.D. 

 

 Práce se zabývá návrhem variant technologického postupu provádění střešních 

konstrukcí u vybraného objektu. První varianta řeší návrh technologického postupu 

zastřešení objektu krovem. Konstrukce krovu je řešena vaznicovou soustavou. Druhá 

varianta se zabývá návrhem technologického postupu zastřešení objektu plochou střechou. 

Jedná se o jednoplášťovou plochou střechu. Cílem technologického postupu je návrh nosné 

konstrukce střechy, která chrání vnitřní prostory objektu před nepříznivými vnějšími vlivy.  

 Obě varianty zastřešení objektu jsou v závěru práce porovnány, kdy byla zvolena 

optimální varianta. Oba typy zastřešení jsou dále doplněny kompletní výkresovou 

dokumentací.  

 Klíčová slova: bytový dům, systém POROTHERM, krov, plochá střecha 

 

ANNOTATION OF THESIS 

 

HALFAROVÁ, L. Proposal of variants of technological process of implementation of 

roof structures in selected object, Ostrava: Department of Building Construction  - 225, 

Faculty of Civil  Engineering, VSB - Technical University of Ostrava, 2014, 86 p., 

Bachelor‘s thesis, Head: Ing. Fabian Radek, Ph.D. 

 

 This thesis deals with designing variants of technological procedures of making 

roof constructions at a given object. The first variant solves the design of technological 

procedure of roofing an object using trusses. Its construction is done purlin system. The 

second variant describes the design of technological procedure of roofing an object with a 

flat roof. It's a flat single-roof. The goal of the technological procedure is the design of a 

supporting structure that protects the inner spaces of the object from adverse external 

effects.  

Both variants of roofing are at the end compared and the optimal variant was 

chosen. Both types are also complemented by full design documentation. 

Keywords:  Block of flats, POROTHERM system, rafter, flat roof
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Seznam použitého značení 

Značka Veličina Jednotka 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

ČSN Česká technická norma  

DN Jmenovitý průměr [mm] 

EIA Vyhodnocení vlivu na životní prostředí  

EPS Expandovaný polystyren  

HI hydroizolace  

ks Kus  

LAeq,8h Hygienický limit hluku v noční době [dB] 

LAeq,16h Hygienický limit hluku v denní době [dB] 

NN Nízké napětí  

NP Nadzemní podlaží  

ON Oborová norma  

PTH 

PUR 

Porotherm 

Polyuretan 
 

PVC Polyvinylchlorid   

Qh Maximální hodinová potřeba vody [l/s] 

Qm Maximální denní potřeba vody [l/den] 

Qp Průměrná denní potřeba vody [l/den] 

SO Stavební objekt  

Sb. Sbírky  

TI Tepelná izolace  

U Součinitel prostupu tepla [W/m
2
K] 

UN Normová hodnota součinitele prostupu tepla [W/m
2
K] 

ŽB Železobeton   
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Úvod 

 

Střecha, skládající se z nosné střešní konstrukce, střešního pláště a z doplňkových 

konstrukcí a prvků, je obvodová stavební konstrukce, která ukončuje stavbu obvykle nad 

posledním podlažím. Tvoří jednu ze zásadních konstrukcí budovy. Společně s ostatními 

obvodovými konstrukcemi ochraňuje vnitřní prostředí objektu proti povětrnostním vlivům 

(voda, teplota, vlhkost, sluneční záření, vítr, hluk, apod.). Střechy se v zásadě dělí na 

ploché, šikmé a strmé. 

Práce se zaměřuje na návrh variant technologického postupu provádění střešních 

konstrukcí u vybraného objektu. 
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A   Průvodní zpráva 

 

A.1  Identifikační údaje 

 

A.1.1  Údaje o stavbě 

a)  Název stavby 

Novostavba bytového domu + přípojky, zpevněné plochy a oplocení, parcelní číslo 

(dále jen par. č.) 1842/20, Ostrava Dubina, katastrální území (dále jen k. ú.) Dubina u 

Ostravy. 

b)  Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Novostavba bytového domu je umístěna na stavebním pozemku par. č. 1842/20 o 

celkové výměře 1320 m
2
 v katastrálním území Dubina u Ostravy, vedeném na listu 

vlastnictví jako trvalý travní porost. Pozemek je
 
ve vlastnictví stavebníka, Jaroslava 

Halfara. 

c)  Předmět projektové dokumentace 

Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu dokumentace pro stavební 

povolení ve členění dle platné vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a její změně 

62/2013 Sb. 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

a)  Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  

Jaroslav Halfar, Slezská 129, 747 27 Kobeřice 

b)  Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající)  

Netýká se stavby. 

c)  Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 

osoba) 

Netýká se stavby. 

A.1.3  Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a)  Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, 

adresa sídla (právnická osoba) 

Ing. Lucie Halfarová, Nádražní 74, 747 30 Strahovice 
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b)  Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 

oborem, případně specializací jeho autorizace 

Ing. Leo Chřibek 

Stiborská 462/37  

747 27 Kobeřice 

Tel:   +420 603 575 930  

e-mail:  chribek.le@seznam.cz 

IČ:   12635345 

DIČ:   CZ12635345 

Oprávnění k živnosti:  

Evidenční číslo:    380800-4348-01 

Č. j.:   ŽO/21/25 - Projektová činnost ve výstavbě  

Datum vydání živnostenského listu  4. 1. 2003 

ČKAIT 1102956, autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby 

c)  Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně 

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, případně specializací jejich autorizace 

Pozemní (stavební) objekty: 

Ing. Leo Chřibek 

Stiborská 462/37 

747 27 Kobeřice 

Tel:   +420 603 575 930 

e-mail:  chribek.le@seznam.cz 

IČ:   12635345 

DIČ:   CZ12635345 

ČKAIT 1102956, autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby 
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A.2  Seznam vstupních podkladů 

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace stavby byly tyto podklady:  

 požadavky stavebníka, 

 kopie katastrální mapy + list vlastnictví + geometrický plán pozemku, 

 veřejně přístupné informace o vlastnických vztazích dotčených a sousedních 

parcel, 

 měření radonu společností ARADON, Havířov, 

 hydrogeologický posudek zpracovaný společností K-GEO, s.r.o. 

 

A.3  Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Stavba bytového domu je umístěna na stavebním pozemku par. č. 1842/20  a 

hranice tohoto pozemku také vymezuje rozsah řešeného území.  

b)  Dosavadní využití a zastavěnost území 

Na daném území se v současnosti nenachází žádný objekt. Parcela, kde má stát 

nový bytový dům, slouží jako zahrada. Zastavění pozemku je omezeno zachováním sedmi 

vzrostlých ovocných stromů. Při návrhu stavby byly respektovány podmínky stanovené 

územním plánem obce Dubina u Ostravy. 

c)  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

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

Území není chráněno jinými právními předpisy, nenachází se v záplavovém ani 

seismickém území, památkové rezervaci ani památkově chráněném území. 

d)  Údaje o odtokových poměrech 

Navržená stavba bytového domu nemá vliv na okolní stavby, odtokové poměry 

v území se nezmění, dešťová voda v současnosti přirozeně zasakuje do terénu pozemku. 

Dešťová voda ze střechy bytového domu bude svedena do jednotné kanalizace. 

e)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

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

Navržené stavba bytového domu je v souladu se schválenou územně plánovací 

dokumentací města Ostrava Dubina.  

f)  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba bytového domu je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 

Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 
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g)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré dotčené orgány a správci sítí technického vybavení byli informováni o 

záměru stavby novostavby bytového domu ve městě Ostrava Dubina, k. ú. Dubina u 

Ostravy a jejich vyjádření jsou součástí projektové dokumentace. Veškeré připomínky a 

doporučení byly do projektové dokumentace zapracovány a projektová dokumentace 

veškeré požadavky dotčených orgánů respektuje. 

h)  Seznam výjimek a úlevových řešení 

Novostavba bytového domu nevyžaduje výjimky ani úlevová řešení.  

i)  Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Novostavba bytového domu nevyvolá související ani podmiňující investice. 

j)  Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním nemovitostí (podle katastru 

nemovitostí) 

Umístění stavby:  

 Na parcele č. 1842/20, Ostrava Dubina (554821), k. ú. Dubina u Ostravy 

(798894) 

Vlastnické právo:  Jaroslav Halfar 

    Slezská 4/1464,  

700 30 Ostrava Dubina 

Výměra:   1320 m
2
 

Druh pozemku:  Trvalý travní porost 

Číslo LV:   3610 

Sousední parcely:  

 Na parcele č. 1832/18, Ostrava Dubina (554821), k. ú. Dubina u Ostravy 

(798894) 

Vlastnické právo:  Marián Jaroš    

Slezská 139/126  

700 30 Ostrava Dubina 

Výměra:   705 m
2
 

Druh pozemku:  Zastavěná plocha a nádvoří 

Číslo LV:   3781 
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 Na parcele č. 1852/26, Ostrava Dubina (554821), k. ú. Dubina u Ostravy 

(798894) 

Vlastnické právo:  Monika Hanzlíková    

Slezská 145/136  

700 30 Ostrava Dubina 

Výměra:   510 m
2
 

Druh pozemku:  Zastavěná plocha  

Číslo LV:   3652 

 Na parcele č. 1832/23, Ostrava Dubina (554821), k. ú. Dubina u Ostravy 

(798894) 

Vlastnické právo:  Petr Jurečka    

Slezská 146/126 

700 30 Ostrava Dubina 

Výměra:   555 m
2
 

Druh pozemku:  Zastavěná plocha 

Číslo LV:   3921 

 Na parcele č. 1853/18, Ostrava Dubina (554821), k. ú. Dubina u Ostravy 

(798894) 

Vlastnické právo:  Pavel Jurček    

Slezská 135/136 

700 30 Ostrava Dubina 

Výměra:   1520 m
2
 

Druh pozemku:  Trvalý travní porost 

Číslo LV:   3742 

 

A.4  Údaje o stavbě 

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu. 

b)  Účel užívání stavby 

Stavba bytového domu bude využívána jako stavba pro bydlení. Stavba parkovací 

plochy bude sloužit k parkování osobních automobilů.  

c)  Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavby trvalé dle ustanovení platného stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění č. 350/2012 Sb. 
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d)  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka, 

apod.) 

Navržená stavba bytového domu nespadá do kompetencí ochrany stavby podle 

jiných právních předpisů. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba bytového domu je navržena v souladu s platnými právními předpisy, 

s obecnými technickými požadavky na výstavbu a obecnými požadavky na využívání 

území včetně platných požadavků a předpisů z oblasti bezpečnosti práce a realizace staveb. 

Při zpracování dokumentace se vycházelo z ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění č. 350/2012 Sb. a navazujících 

prováděcích vyhlášek, zejména  vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby, dále z hygienických směrnic a z požadavků investora.  

V prvním nadzemním podlaží je kladen požadavek na bezbariérovost dle vyhlášky 

č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

Rozsah a obsah projektové dokumentace je v souladu s požadavky vyhlášky MMR 

č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a její změny č.62/2013 Sb. 

f)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

Veškeré dotčené orgány a správci sítí technického vybavení byli informováni o 

záměru stavby novostavby bytového domu ve městě Ostrava Dubina, k. ú. Dubina u 

Ostravy a jejich vyjádření jsou součástí projektové dokumentace. Veškeré připomínky a 

doporučení byly do projektové dokumentace zapracovány a projektová dokumentace 

veškeré požadavky dotčených orgánů respektuje. 

g)  Seznam výjimek a úlevových řešení 

Na umístění navržených staveb bytového domu nebyly vydány žádné výjimky z 

obecně platných předpisů ani úlevová řešení. 
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h)  Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

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

 

Navrhované kapacity stavby: 

Bytový dům - Dubí: 

Zastavěná plocha bytového domu    256,2 m
2
 

Obestavěný prostor     2510,76 m
3
  

Celková užitná plocha    1320 m
2
 

Počet bytů      6 

Počet parkovacích stání    6 

Počet garážových stání    0 

Výška atiky od upraveného terénu   9,8 m 

Cenové charakteristiky: 

Orientační cena:     9 758 230 Kč včetně DPH 

i)  Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov, apod.) 

Napojení na technickou infrastrukturu: 

Pro novostavbu bytového domu budou provedeny nové přípojky. Splaškové vody 

vzniklé provozem objektu budou svedeny přípojkou splaškové kanalizace z materiálu PVC 

(KG) do veřejné splaškové kanalizace v majetku a provozování města Ostrava Dubina. 

Dešťová voda ze střechy bytového domu bude svedena do jednotné kanalizace.  

Přípojka elektrické energie NN bude řešena samostatně společností ČEZ 

Distribuce, a.s.  

Plynovodní přípojka je přivedena na pozemek investora a je ukončena na hranici 

pozemku.  

Potřeby a spotřeby médií a hmot: 

Spotřeba vody: 

Předpokládaný počet osob  17 

Specifická potřeba vody  100 l.os/den 

Průměrná denní potřeba vody  Qp = 1700 l/den 
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- součinitel denní nerovnoměrnosti 1,5 

Maximální denní potřeba vody  Qm = 1700 ∙ 1,5 = 2550 l/den    (1) 

- součinitel hodinové nerovnoměrnosti 1,8 

Maximální hodinová potřeba vody Qh = 
24

8,12550 
= 0,191 m

3
/hod = 0,053 l/s  (2) 

 

 Druhy odpadů: 

 Viz. bod B.2.10 - Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí. Zásady parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

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

apod.). 

S veškerými odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č.188/2004 Sb. o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

j)  Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

Zahájení výstavby bude ihned po vydání ohlášení stavby, předání a převzetí 

staveniště k realizaci. Předání staveniště je jeden týden před zahájením stavby. 

Předpokládaný termín zahájení stavby je v květnu roku 2013. Předpokládaná doba 

realizace je 10 měsíců. Tento termín je pouze orientační a bude upřesněn investorem 

(stavebníkem). Likvidace zařízení staveniště je do 14 dnů po předání hotového díla. 

k)  Orientační náklady stavby 

Orientační cena bytového domu:  9 758 230 Kč včetně DPH 

 

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

Stavební záměr nevyžaduje členění stavby na technická a technologická zařízení. 

Členění na stavební objekty je následující:  

 SO 01…Bytový dům 

 SO 02…Zpevněné plochy 

 SO 03…Kanalizační přípojka 

 SO 04…Vodovodní přípojka 

 SO 05…Plynovodní přípojka 

 SO 06…Přípojka elektrického vedení NN 
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B   Souhrnná technická zpráva 

 

B.1  Popis území stavby 

a)  Charakteristika stavebního pozemku 

Stavba bytového domu včetně souboru staveb vedlejších, kterými jsou přípojky 

inženýrských sítí, zpevněné plochy a oplocení jsou umístěny na stavebním pozemku par. č. 

1842/20. Pozemek se nachází v k. ú. Dubina u Ostravy, o celkové výměře 1320 m
2
, 

vedeném na listu vlastnictví jako trvalý travní porost. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka 

Jaroslava Halfara. Jedná se o mírně svažitý pozemek. Na pozemek je vstup včetně příjezdu 

z jihovýchodní komunikace z ulice Slezská. Jedná se o asfaltovou komunikaci. Veškeré 

inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn), elektrické vedení a sdělovací kabely jsou vedeny 

v této ulici. Na ostatních světových stranách se nacházejí sousední parcely. 

b)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.) 

Pro novostavbu bytového domu byl zpracován radonový průzkum a 

hydrogeologický průzkum. Ostatní průzkumy nebyly nutné, podmínky pro založení stavby 

jsou známé z okolní zástavby, spodní voda se zde nevyskytuje a ostatní známé skutečnosti 

nevybočují z běžných zvyklostí a požadavků.    

Radonový průzkum: 

Pro novostavbu bytového domu byl zpracován radonový průzkum pro stanovení 

radonového indexu stavebního pozemku podle §94 vyhlášky č. 499/2005 Sb. o radiační 

ochraně zpracovaný firmou ARADON, Mládežnická 6, Havířov-Podlesí, s výsledkem - 

radonový index pozemku - nízký. Na základě tohoto průzkumu není nutno navrhnout 

opatření pro zamezení vnikání půdního radonu do objektu.  

Hydrogeologický průzkum: 

V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. 

Hydrogeologický posudek byl zpracován společností K-GEO s.r.o. 

c)  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na řešeném stavebním pozemku nejsou stanovena žádná ochranná ani bezpečnostní 

pásma. Při realizaci stavby je nutné dodržovat ochranná pásma stávajících inženýrských 

sítí a přípojek dle vyjádření jejich správců.  
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d)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném území, apod. 

Stavba bytového domu se nenachází v záplavovém území, ani v poddolovaném či 

technickou seismicitou ohroženém území. 

e)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Navržená stavba bytového domu nemá vliv na okolní stavby. Odtokové poměry 

v území se nezmění, dešťová voda v současnosti přirozeně vsakuje do terénu pozemku. 

Dešťová voda ze střechy bytového domu bude svedena do jednotné kanalizace. 

f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na daném území se v současnosti nenachází žádný objekt. Parcela, na níž, má stát 

nový bytový dům slouží jako zahrada. Zastavění pozemku je omezeno zachováním sedmi 

vzrostlých ovocných stromů. Ostatní vzrostlá zeleň a keře mohou být pokáceny. Při návrhu 

stavby byly respektovány podmínky stanovené územním plánem obce Dubina u Ostravy. 

Demolice ani sanace nejsou nutné. Jedná se o mírně svažitý pozemek. 

g)  Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Pro výstavbu bytového domu není nutný zábor zemědělského půdního fondu 

v souladu s platnou legislativou. Zábory pozemků určených k plnění funkce lesa není 

potřeba, netýká se této stavby. 

h)  Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Vjezd na pozemek je z jihovýchodní komunikace. Jedná se o klasickou komunikaci 

místního významu. Z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou 

komunikaci. Na pozemku stavebníka je mezi parkovištěm a místní obslužnou komunikací 

navržena příjezdová komunikace z litého asfaltu. 

Napojení na technickou infrastrukturu: 

Pro novostavbu bytového domu budou provedeny nové přípojky.  

Splaškové vody vzniklé provozem objektu budou svedeny přípojkou splaškové 

kanalizace z materiálu PVC (KG) do veřejné splaškové kanalizace v majetku a 

provozování města Ostrava Dubina. Dešťová voda ze střechy bytového domu bude 

svedena do jednotné kanalizace. 
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Vodovodní přípojka bude provedena nová délky 11,1 m s napojením na stávající 

vodovodní řád PVC DN80 v majetku a provozování společnosti Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava, a.s..  

Přípojka elektrické energie NN bude řešena samostatně společností ČEZ 

Distribuce, a.s.  

Plynovodní přípojka je přivedena na pozemek investora a je ukončena na hranici 

pozemku.  

i)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Navrhovaná stavba bytového domu nevyvolává žádné související ani jiné či 

podmiňující investice. 

 

B.2  Celkový popis stavby 

 

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účel užívání stavby: Bytový dům bude užíván jako stavba 

pro bydlení. 

Základní kapacity stavby 

Bytový dům: 

Zastavěná plocha bytového domu    256,2 m
2 

Obestavěný prostor     2510,76 m
3  

Celková užitná plocha    1320 m
2 

Počet bytů      6
 

Počet parkovacích stání    6
 

Počet garážových stání    0
 

Výška atiky od upraveného terénu   9,8 m
 

Cenové charakteristiky: 

Orientační cena:     9 758 230 Kč včetně DPH 

 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o novostavbu bytového domu včetně přípojek k inženýrským sítím, 

zpevněných ploch a oplocení. Stavby jsou umístěny na stavebním pozemku par. č. 1842/20 

ve městě Ostrava Dubina, k. ú. Dubina u Ostravy tak, aby byly splněny veškeré podmínky 

technických požadavků na výstavbu a požadavky dotčených orgánů státní správy a správců 
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inženýrských sítí (dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, a dle 

vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území).  

Novostavba bytového domu je umístěna v souladu s §25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

o obecných požadavcích na využívání území následně: 

 

Objekt Severozápad Jihovýchod Severovýchod Jihozápad 

Bytový dům 10 m 10 m 24 m 10 m 

 

Odstupová vzdálenost bytového domu je od severozápadní pozemkové hranice 10 

m, od jihovýchodní pozemkové hranice 10 m, od severovýchodní pozemkové hranice cca 

24 m, od jihozápadní pozemkové hranice 10 m. 

Mezi nově navrženou stavbou a stávajícími stavbami musí být dodržena odstupová 

vzdálenost minimálně 7 m, což je splněno. 

b)  Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

 Architektonické řešení novostavby bytového domu vychází z požadavků 

stavebníka. Záměrem investora (stavebníka) a obsahem předkládané projektové 

dokumentace ke stavebnímu povolení je výstavba bytového domu pro šest rodin. Bytový 

dům je třípodlažní se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Objekt 

je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou.  

 Parkoviště je napojeno na místní komunikaci (ulice Slezská).  

 Fasáda bude tvořena vnější tenkovrstvou omítkou světle žluté barvy. Soklová část 

bude upravena pomocí keramického obkladu RAKO barvy světle hnědé. Okna jsou 

plastová jednokřídlá nebo dvoukřídlá, čtvercového nebo obdélníkového tvaru, barvy bílé. 

Krytinu ploché střechy tvoří asfaltové pásy, které jsou opatřeny posypem. Okapový 

chodník kolem domu bude proveden z betonových dlaždic a přístupový chodník bude 

tvořen zámkovou dlažbou. Vchod do domu je orientován k jihovýchodní straně. 

 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba je funkčně navržena dle požadavků stavebníka. Funkční řešení nevybočuje 

z běžných standardů.  

 

 Odstupové vzdálenosti Tab. 1 - 
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B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

Záměrem investora je vybudovat bytový dům s šesti bytovými jednotkami z toho 

dva pro tělesně postižené, parkovací stání pro čtyři a dvě stání pro osoby tělesně postižené. 

Požadavek na bezbariérovost je kladen v prvním nadzemním podlaží dle vyhlášky 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 

 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Pro budoucí bezpečné užívání stavby musí být stavba vybavena pouze výrobky a 

zařízeními, které jsou v souladu s bezpečnostními a provozními předpisy na trhu. 

Jednotlivé konstrukce a vybavení bytového domu musí být v souladu s právními  předpisy 

a návody, které garantují bezpečnost při užívání stavby. Stavba bytového domu bude 

užívána až po vydání souhlasu s užíváním stavby, který vydá stavební úřad v Ostravě na 

základě podané žádosti po splnění veškerých požadavků kladených na stavbu. 

 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

a)  Stavební řešení 

Jedná se o výstavbu třípodlažního bytového domu částečně podsklepeného 

s jednoplášťovou plochou střechou. Celkem s šesti byty. Fasáda bude tvořena vnější 

tenkovrstvou omítkou světle žluté barvy. Soklová část bude upravena pomocí keramického 

obkladu RAKO barvy světle hnědé. Okna jsou plastová jednokřídlá nebo dvoukřídlá, 

čtvercového nebo obdélníkového tvaru, barvy bílé. Krytinu ploché střechy tvoří asfaltové 

pásy, které jsou opatřeny posypem. Okapový chodník kolem domu bude proveden 

z betonových dlaždic a přístupový chodník bude tvořen zámkovou dlažbou. Vchod do 

domu je orientován k jihovýchodní straně. 

b)  Konstrukční a materiálové řešení 

Základové konstrukce 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu C 16/20 v nezámrzné hloubce. Hloubka základové spáry v nepodsklepené části je -

0,950 m od ±0,000 a hloubka základové spáry u podsklepené části objektu je -3,700 m od 

±0,000. Podkladní betonová deska o tloušťce 150 mm je navržena z prostého betonu C 

16/20 na zhutněný štěrkopískový podklad.  
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Nosné svislé konstrukce 

Obvodové nosné zdivo je vytvořeno ze stěnového systému Porotherm. Z výrobního 

programu se jedná o Porotherm 44 Eko+Profi a Porotherm 30 Profi na maltu pro tenké 

spáry Porotherm Profi DBM. Stavební výkresy byly vypracovány s použitím podkladů 

firmy Wienerberger - podklad pro navrhování, kde jsou popsány technologické postupy 

správného vyzdívání zdí v nároží, vzájemné napojování zdí apod., tak aby splňovaly 

požadavky statické nebo akustické. Před zahájením prací je doporučeno kontaktovat 

technickou podporu firmy Wienerberger. 

Vnitřní nenosné konstrukce 

Příčky jsou navrženy z keramických bloků Porotherm 11,5 Profi na maltu pro tenké 

spáry Porotherm Profi DBM. Stavební výkresy byly vypracovány s použitím podkladů 

firmy Wienerberger – podklad pro navrhování, kde jsou popsány technologické postupy 

správného vyzdívání příček v nároží, vzájemné napojování příček apod., tak, aby splňovaly 

požadavky statické nebo akustické. 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce se skládá ze systému Porotherm. Obsahuje PTH nosníky a 

MIAKO vložky. PTH nosníky a MIAKO vložky se zalijí betonem C16/20, který se vyztuží 

KARI sítí. Celková tloušťka stropní konstrukce činí 250 mm. 

Střešní konstrukce 

Zastřešení bytového domu je provedeno jednoplášťovou plochou střechou se 

sklonem do 5°. Odvodnění střechy je zajištěno dvěma střešními vtoky TOPWET 

s integrovanou bitumenovou manžetou DN 125 mm. Nosnou konstrukci střechy tvoří 

Porotherm strop. Skladba jednoplášťové ploché střechy je směrem od exteriéru k interiéru 

následující: 

 Elastodek 40 Standard Dekor, tl. 4,2 mm, 

 Glastek 30 Sticker, tl. 3 mm, 

 tepelná izolace – Isover EPS 100S, tl. 200 mm, 

 parozábrana – Foalbit Al S 40, tl. 4 mm, 

 Porotherm strop, tl. 250 mm. 

c)  Mechanická odolnost a stabilita 

Jednotlivé dotčené konstrukce jsou staticky navrženy tak, aby v celém rozsahu 

splňovaly požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu nosných konstrukcí.  
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Objekt byl v rámci řešené projektové dokumentace navrhován na veškeré 

předpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti stavby zadané investorem a ostatní 

zatížení dle současně platných norem a předpisů – tj. klimatické, užitné zatížení apod. 

Statický výpočet byl zpracován autorizovaným inženýrem v oboru statika. 

 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a)  Technické řešení 

Není předmětem řešení. 

b)  Výčet technických a technologických zařízení 

Není předmětem řešení. 

 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

a)  Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Požární bezpečnost není předmětem řešení bakalářské práce. Bude ji řešit požární 

specialista. 

b)  Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Požární bezpečnost není předmětem řešení bakalářské práce. Bude ji řešit požární 

specialista. 

c)  Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Požární bezpečnost není předmětem řešení bakalářské práce. Bude ji řešit požární 

specialista. 

d)  Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Požární bezpečnost není předmětem řešení bakalářské práce. Bude ji řešit požární 

specialista. 

e)  Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru 

Požární bezpečnost není předmětem řešení bakalářské práce. Bude ji řešit požární 

specialista. 

f)  Zajištění potřebného množství požární vody, případně jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

Požární bezpečnost není předmětem řešení bakalářské práce. Bude ji řešit požární 

specialista. 



2013/2014  Průvodní zpráva 

Návrh variant technologického postupu provádění střešních konstrukcí u vybraného objektu Stránka 26 

g)  Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty) 

Požární bezpečnost není předmětem řešení bakalářské práce. Bude ji řešit požární 

specialista. 

h)  Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

Požární bezpečnost není předmětem řešení bakalářské práce. Bude ji řešit požární 

specialista. 

i)  Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními 

Požární bezpečnost není předmětem řešení bakalářské práce. Bude ji řešit požární 

specialista. 

j)  Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Požární bezpečnost není předmětem řešení bakalářské práce. Bude ji řešit požární 

specialista. 

 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

a)  Kritéria tepelně technického hodnocení 

Obvodový plášť bytového domu je navržen v současných standardech, U zdiva = 

0,21, U střešního pláště = 0,21, okna jsou zasklena izolačním dvojsklem. Tepelné izolace 

budou splňovat požadavky vyhlášky č. 151/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, 

kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním 

rozvodu tepelné energie. Vnější obálka budovy bude splňovat požadavky novely normy 

ČSN 73 0540-2(8) z roku 2002 a měrnou energetickou spotřebou dle vyhlášky č. 291/2001 

Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie 

při spotřebě tepla v budovách. 

b)  Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není předmětem řešení.  
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí. Zásady parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

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

apod.) 

Hygienické požadavky na stavbu: 

Všechny požadavky platných zákonných ustanovení, norem a předpisů byly 

zapracovány do projektové dokumentace. Navrhovaná stavba bytového domu neovlivní, 

při dodržování běžných hygienických zásad a užívání, negativně vnitřní prostředí. Všechny 

pobytové místnosti jsou řádně prosvětleny otvíravými okny, která zajišťují i přirozené 

větrání.  

Vliv stavby na životní prostředí: 

Ochrana půdy a podzemních vod  

Při realizaci bytového domu není předpokládáno riziko znečištění podzemních vod 

nebo kontaminace půdy v místě stavby, pokud budou dodrženy všechny platné 

bezpečnostní předpisy a pokyny. 

Ochrana ovzduší 

Projektová dokumentace řeší použití certifikovaných stavebních materiálů a 

technologií, které svými vlastnostmi splňují nejen technické požadavky, ale vyhovují i 

podmínkám zdravotní nezávadnosti a neškodlivého vlivu na okolí.  

 Ochrana proti hluku: 

Stavba nebude způsobovat nadměrný hluk, stavební práce budou probíhat v 

denních hodinách. Bude použito běžných stavebních mechanismů, proto nedojde ke 

zvýšení zátěže hlukem. Pracovníci zúčastnění na úpravách, budou vybaveni předepsanými 

ochrannými pomůckami. Provádění prací nebude mít žádný vliv na stávající úroveň hluku 

v tomto prostředí a na této lokalitě z dlouhodobého hlediska. 

Po dobu stavebních úprav dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. 

Zhoršení bude způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních činností. Dodavatel 

musí zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. 

V době od 22,00 do 6,00 hodin musí být dodržován noční klid. 

Hlukové emise do venkovního prostoru a jejich působení na okolní zástavbu 

nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v 

chráněném vnitřním a venkovním prostoru staveb jsou stanoveny nařízením vlády 

148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru stavby v dané 

lokalitě jsou: 

Denní doba (7:00 – 21:00) LAeq,16h = 50 dB 

Noční doba (21:00 – 7:00) LAeq,8h = 40 dB 

Požadavky na pracovní a komunální prostředí: 

Netýká se stavby, jedná se o stavbu pro bydlení, respektive pro parkování osobního 

vozidla.  

Zásady parametrů stavby: 

Větrání: 

Větrání jednotlivých místností bytového domu je zajištěno přirozeně okny. 

Vytápění: 

Není předmětem řešení. 

Osvětlení: 

Osvětlení jednotlivých místností bytového domu je řešeno pomocí běžných svítidel, 

popř. bodového osvětlení v podhledu. Přesný typ a množství svítidel bude upřesněno při 

realizaci stavby na základě požadavků stavebníka. Osvětlení jednotlivých místností 

(zejména obytných) musí splňovat veškeré normové požadavky na osvětlení, aby nemohlo 

negativně ohrozit zdraví osob.  

Ohřev teplé vody: 

Není předmětem řešení. 

Zásobování vodou: 

Pitná voda bude do objektu přivedena novou přípojkou vody. Provozovatelem a 

vlastníkem vodovodního řádu je společnost Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava, a.s. Dodávaná voda splňuje veškeré hygienické limity kladené na pitnou vodu. 

Zásobování vodou bude realizováno na základě uzavřené smlouvy o odběru vody se 

společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. 

Požadavky na nakládání s odpady: 

S veškerými odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č.188/2004 Sb. o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Přehled odpadů vzniklých při stavebních pracích 

Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálů – 

betonová drť, cihelný materiál, asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavební odpad 

bude tříděn a odvážen na skládku. Odpady z provozu objektu mají povahu komunálního 
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odpadu, budou tříděny v souladu s platnou legislativou, budou ukládány do příslušných 

kontejnerů na komunální odpad. 

S veškerými odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č.188/2004 Sb. o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 

Likvidace tuhých odpadů:  

Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například 

recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k 

likvidaci. 

Likvidace nebezpečných odpadů:  

Odvoz na skládku k tomu určenou. Odpad vzniklý při budoucím každodenním 

provozu bude tříděn, ukládán do popelnic nebo kontejneru a bude odvážen oprávněnou 

osobou - obcí na základě uzavřených smluvních vztahů o likvidaci domovního a 

komunálního odpadu. 

Likvidace domovního odpadu:  

Domovní odpad bude ukládán do  popelnicových nádob.  

Likvidace tříděného odpadu:  

Tříděný odpad (sklo, plasty) bude ukládán do příslušných kontejnerů umístěných ve 

městě Ostrava Dubina (sklo), případně odvážen při pravidelných svozech komunálního 

odpadu (plasty). 

 

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a)  Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Pro novostavbu bytového domu byl zpracován radonový průzkum pro stanovení 

radonového indexu stavebního pozemku podle §94 vyhlášky č. 499/2005 Sb. o radiační 

ochraně firmou ARADON, Mládežnická 6, Havířov-Podlesí, s výsledkem - radonový 

index pozemku - nízký. Na základě tohoto průzkumu není nutno navrhnout opatření pro 

zamezení vnikání půdního radonu do objektu.  

b)  Ochrana před bludnými proudy 

Není předmětem řešení. 

c)  Ochrana před technickou seismicitou 

Stavba se nenachází v území ohroženém technickou seismicitou. 

 

 

 



2013/2014  Průvodní zpráva 

Návrh variant technologického postupu provádění střešních konstrukcí u vybraného objektu Stránka 30 

d)  Ochrana před hlukem 

Objekt je navržen z materiálů, které splňují ochranu před hlukem. Jednotlivé 

prostory jsou od hluku z komunikace odděleny tvárnicemi s neprůzvučností 48 dB a okny 

se standardní zvukovou izolací. 

e)  Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v území ohroženém povodněmi.  

f)  Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Není předmětem řešení. 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a)  Napojovací místa technické infrastruktury 

Pro novostavbu bytového domu budou provedeny nové přípojky.  

Splaškové vody vzniklé provozem objektu budou svedeny přípojkou splaškové 

kanalizace z materiálu PVC (KG) do veřejné splaškové kanalizace v majetku a 

provozování města Ostrava Dubina.  

Dešťová voda ze střechy bytového domu bude svedena do jednotné kanalizace. 

Vodovodní přípojka bude provedena nová délky 11,1 m s napojením na stávající 

vodovodní řád PVC DN80 v majetku a provozování společnosti Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava, a.s..  

Přípojka elektrické energie NN bude řešena samostatně společností ČEZ 

Distribuce, a.s.  

Plynovodní přípojka je přivedena na pozemek investora a je ukončena na hranici 

pozemku.  

b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není předmětem řešení. 

 

B.4  Dopravní řešení 

a)  Popis dopravního řešení 

Pozemek novostavby bytového domu bude napojen novým sjezdem na účelovou 

komunikaci. Zřízení sjezdu na účelovou komunikaci nepodléhá souhlasu dopravního 

inspektorátu Policie ČR.  

Vjezd na pozemek je z jihovýchodní komunikace. Jedná se o klasickou komunikaci 

místního významu. Z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou 
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komunikaci. Na pozemku stavebníka je mezi parkovištěm a místní obslužnou komunikací 

navržena příjezdová komunikace z litého asfaltu. 

 b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Viz předchozí odstavec. 

c)  Doprava v klidu 

Parkování osobních vozidel nájemníků je možno na nově navrženém parkovišti na 

pozemku stavebníka par. č. 1842/20. 

d)  Pěší a cyklistické stezky 

Netýká se stavby.  

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a)  Terénní úpravy 

Navržená stavba nevyžaduje díky mírně svažitému terénu zásadní terénní úpravy. 

Konečné terénní a sadové úpravy budou řešeny v rámci dokončovacích prací.  

b)  Použité vegetační prvky 

Netýká se stavby. Bude řešeno investorem v rámci zahradních úprav.  

c)  Biotechnická opatření 

Netýká se stavby. 

 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a)  Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Navržená stavba bytového domu neovlivní zásadním způsobem životní prostředí 

v okolí stavby.  

Ovzduší 

Projektová dokumentace řeší použití certifikovaných stavebních materiálů a 

technologií, které svými vlastnostmi splňují nejen technické požadavky, ale vyhovují i 

podmínkám zdravotní nezávadnosti a neškodlivého vlivu na okolí.  

Hluk 

Bude použito běžných stavebních mechanismů, a proto nedojde ke zvýšení zátěže 

hlukem. Pracovníci zúčastnění na úpravách, budou vybaveni předepsanými ochrannými 

pomůckami. Provádění prací nebude mít žádný vliv na stávající úroveň hluku v tomto 

prostředí a na této lokalitě z dlouhodobého hlediska. 
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Po dobu stavebních úprav dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. 

Zhoršení bude způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních činností. Dodavatel 

musí zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. 

V době od 22,00 do 6,00 hodin musí být dodržován noční klid. 

Voda 

Splaškové vody vzniklé provozem objektu budou svedeny přípojkou splaškové 

kanalizace z materiálu PVC (KG) do veřejné splaškové kanalizace v majetku a 

provozování města Ostrava Dubina. Dešťová voda ze střechy bytového domu bude 

svedena do jednotné kanalizace. 

Odpady 

Viz část. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí. Zásady parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

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

apod.) 

Půda 

Navržená stavby bytového domu a její budoucí provoz nemá negativní vliv na 

půdu. Před zahájením výkopových prací se provede skrývka ornice v tloušťce 200 mm. 

Zemina bude po dobu výstavby uložena na pozemku a následně použita při finálních 

terénních a sadových úpravách v místě stavby.   

b)  Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Navržená stavba bytového domu nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. 

Z dlouhodobého hlediska je vliv stavby na přírodu a krajinu charakterizován jako 

zanedbatelný.  

Ochrana dřevin 

Zastavění pozemku je omezeno zachováním sedmi vzrostlých ovocných stromů 

vyznačených ve výkrese situace stavby. 

Ochrana památných stromů 

Vzhledem k tomu, že na řešeném pozemku par. č. 1842/20 se nenachází žádné 

památné stromy, proto není nutné řešit ochranu památných stromů. 

Ochrana rostlin a živočichů 

Na řešeném pozemku par. č. 1842/20 pro umístění novostavby bytového domu 

nerostou žádné rostliny ani nežijí živočichové vyžadující zvláštní ochranu.  
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Zachování ekologických funkcí v krajině 

Navržená stavba bytového domu v daném místě nemá vliv na ekologickou funkci 

krajiny. Ekologické funkce v krajině budou výstavbou zachovány. 

c)  Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Navržená stavba bytového domu není umístěna v chráněném území Natura 2000.  

d)  Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko 

EIA 

Navržená stavba bytového domu vzhledem ke svému charakteru nevyžadují 

zjišťovací řízení ani stanovisko EIA.  

e)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou pro navrhovaný stavební záměr stanovena. 

Netýká se stavby. 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

a)  Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavba je situována tak, že umožňuje příjezd a zásah vozidel integrovaného 

záchranného systému především vozidel hasičské záchranné složky a zdravotní služby. 

Příjezd je po zpevněné komunikaci na hranici stavebního pozemku.  

 

B.8  Zásady organizace výstavby 

a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Součástí projektové dokumentace je i výkaz výměr, který obsahuje výpis veškerých 

dodávek a prací včetně všech materiálů. Jejich zajištění je věcí budoucího zhotovitele. 

b)  Odvodnění staveniště 

Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být 

zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně vnitro 

staveništních ploch a nezpůsobilo jejich podmáčení. V rámci geologického průzkumu 

nebyla zjištěna hladina podzemní vody.  

c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pozemek se nachází v k. ú. Dubina u Ostravy. Jedná se o mírně svažitý pozemek, 

který je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Podzemní energetické, telekomunikační, 
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vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště musí být polohově i výškově označeny před 

převzetím staveniště stavby. 

Dopravní napojení: 

Vjezd na staveniště je z jihovýchodní komunikace. Jedná se o klasickou 

komunikaci místního významu, z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou 

komunikaci. Na pozemku stavebníka bude mezi parkovištěm a místní obslužnou 

komunikací navržena příjezdová komunikace z litého asfaltu. Na staveništi je vybudována 

komunikace z železobetonových panelů na štěrkopískovém loži. 

Napojení na technickou infrastrukturu: 

Napojení staveniště na vodovod a elektrické vedení bude po celou dobu výstavby 

řešeno provizorně. Odvodnění staveniště bude provedeno do veřejné kanalizace. Vše se 

dále napojí na stávající technickou infrastrukturu v ulici Slezská. 

Vodovod - vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora. Přípojka bude 

v hloubce 1,6 m uložená do pískového lože tl. 100 mm. Vodoměrná šachta bude osazena 

na konci stávající přípojky, která bude ukončena vodoměrnou sestavou. Dále je voda 

vedena k buňce pro hygienu. 

Splašková kanalizace - přípojka splaškové kanalizace je přivedena na pozemek 

investora, kde bude zakončena hlavní kanalizační šachtou, odkud bude vedena kanalizace 

k umývárně. 

Plynovod - stávající plynovodní přípojka je ukončená na hranici pozemku. 

Elektřina - el. přípojka je přivedena na pozemek investora a musí zajistit příkon 

pro všechny stroje, osvětlení a zařízení používané pro výstavbu. Rozvod elektrické energie 

bude veden na sloupech výšky 3 m, aby nebyla znemožněna staveništní doprava. Hlavní 

staveništní rozvaděč je umístěn u hranice pozemku. 

U objektu je již zřízen rozvaděč elektrické energie i plynu. Obojí zajistí firma ČEZ. 

     Sila budou připojeny k odběru vody a elektřiny pomocí kabelů a hadic vždy před 

každou směnou. 

d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude mít vliv na okolní pozemky. Pro zřízení staveniště budou zabrány 

sousední pozemky par. č. 1833/25 a 1833/21. Investor se na ceně nájmu dvou pozemků 

dohodne s majiteli. Okolní zástavba nebude prováděnými stavebními pracemi negativně 

ovlivněna. Jeřáb bude manipulovat s materiálem jen v určeném prostoru staveniště. 
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e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Staveniště je uspořádáno tak, aby nebyl zásadním způsobem narušen provoz na 

přilehlých komunikacích a stavba byla realizována pouze na pozemku investora nebo na 

pozemcích, na kterých bude mít investor právo realizovat stavbu. Vzhledem k rozsahu 

staveniště ovšem dojde částečně k omezení provozu na okolních komunikacích. Na tyto 

části zpracuje generální dodavatel podrobný harmonogram s etapizací výstavby. Tam, kde 

bude docházet ke kolizi stavby s okolním provozem, zajistí generální zhotovitel prostředky 

pro zajištění bezpečnosti (dočasné dopravní značení, vymezené komunikace pro pěší, 

přechody pro chodce apod.). Veškeré práce, vyžadující ohlášení nebo projednání na 

dotčených orgánech státní správy, provede v dostatečném předstihu. Dále je nutno učinit 

opatření proti znečištění veřejné komunikace stavebními stroji a znečištění okolí staveniště 

odfouknutím lehkých odpadů. Na staveništi se provede kácení sedmi keřů. Parcela, na níž, 

má stát nový bytový dům slouží jako zahrada. Zastavění pozemku je omezeno zachováním 

sedmi vzrostlých ovocných stromů. Asanace ani demolice probíhat nebudou. Při návrhu 

stavby byly respektovány podmínky stanovené územním plánem obce Ostrava Dubina.  

f)  Maximální zábory pro staveniště 

Pro zřízení staveniště jsou uvažovány zábory sousedních pozemků par. č. 1833/25 a 

1833/21.  Pro skladování materiálu a deponie zeminy je použito volných ploch na 

staveništi. 

g)  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Stavba bude probíhat na pozemku investora při minimalizaci zásahů do životního 

prostředí. Veškerý odpad bude likvidován dle návrhu na nakládání s odpady v souladu se 

zákonem č. 188/2004 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, 

například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě 

k likvidaci. Komunální odpady z objektu budou ukládány do odpadních nádob na pozemku 

stavebníka a budou pravidelně odváženy (likvidovány). Výstavba a provozování stavby je 

řešeno takovým způsobem, který nebude mít negativní vliv svým konečným dopadem na 

životní prostředí v okolí realizované stavby.  

h)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun deponie zemin 

Po výkopových pracích bude zemina určená pro zpětný zásyp odvezena na 

meziskládku. Na staveništi se uvažuje jen se zřízením dočasné deponie zeminy. 



2013/2014  Průvodní zpráva 

Návrh variant technologického postupu provádění střešních konstrukcí u vybraného objektu Stránka 36 

i)  Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky dané vyhláškami o užívání staveb 

z hlediska hygienických požadavků, ochrany zdraví a životního prostředí. Stavba ani její 

provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou použity běžné 

technologie, které neohrožují životní prostředí. V době výstavby objektu musí být počítáno 

se zvýšenou prašností a hlukem. Dodavatel musí zajistit dodržení nočního klidu od 22 

hodiny do 6 hodiny ranní. Dále zaručuje čištění všech vozidel na stavbě, aby 

neznečišťovali okolní komunikaci. V průběhu realizace stavby budou vzniklé odpady 

likvidovány uložením na řízenou skládku. Po dokončení stavby bude pozemek zatravněn a 

budou vysázeny okrasné stromy. Na pozemku se nachází sedm vzrostlých stromů, které je 

nutné zachovat. 

j)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Veškeré činnosti v projektové, předvýrobní a vlastní realizaci stavby musí 

respektovat ustanovení BOZP. V kanceláři stavbyvedoucího bude k dispozici lékárnička 

první pomoci, která musí být průběžně doplňována novou náplní. Při svařování plamenem 

nebo elektrickým obloukem v objektech se zvýšeným rizikem vzniku požáru musí být 

zajištěn požární dozor po dobu svařování a nejméně 8 hodin po skončení svařování. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením 

prací a jsou dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle 

výše uvedených předpisů. Zhotovitel neodpovídá za úrazy vzniklé svévolným vstupem 

pracovníků zadavatele nebo osob, které se s jeho souhlasem zdržují v areálu staveniště 

dodavatele. Veškeré dočasně budované komunikační propojení pro pohyb chodců v 

blízkosti staveniště musí být řešeny bezbariérově. V průběhu stavby budou provádět 

speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto 

činnost vykonávat. 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vychází ze současných 

platných zákonných norem, jež přesně definují základní požadavky, parametry, pomůcky a 

doplňky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků na stavbě. Jedná se zejména 

o následující platné právní předpisy: 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

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

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 

práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení ve znění pozdějších přepisů. 

Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném 

znění (novela 253/2005 Sb.). 

Zákon č. 309/2009 Sb., kterým se upravují 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). 

  Při provádění stavební činnosti musí být zabezpečena pro staveniště osoba 

koordinátora BOZP. Popis práce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi musí respektovat v celém rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. 

k)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Nejsou nutné úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb. 

l)  Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště se upraví dočasné dopravní značení upozorňující 

na vjezd a výjezd ze staveniště. Tam, kde bude docházet ke kolizi stavby s okolním 

provozem, zajistí generální zhotovitel prostředky pro zajištění bezpečnosti (dočasné 

dopravní značení, vymezené komunikace pro pěší, přechody pro chodce apod.). 

m)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Vzhledem k charakteru stavby není nutno stanovovat speciální podmínky pro 

provádění stavby. Jedná se o jednoduchou stavbu bytového domu, proto není rovněž 

potřeba provádět opatření proti účinkům vnějšího prostředí během výstavby. 

n)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup výstavby 

Jedná se o jednoduchou stavbu bytového domu, proto nejsou kladeny žádné 

speciální podmínky na postup výstavby. Stavby budou probíhat dle základních 

technologických podmínek a zásad stavební výroby.  

Předpokládané zahájení stavby   květen 2013 

Předpokládané ukončení stavby   leden 2014 
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C  Situační výkresy 

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

C.2 Celkový situační výkres 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

C.3 Koordinační situační výkres 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

C.4 Katastrální situační výkres 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

C.5 Speciální situační výkres 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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D  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a)  Technická zpráva 

Stavební parcela 1840/20 o celkové výměře 1320 m
2
 v k. ú. Dubina u Ostravy. Na 

daném území se v současné době nenachází žádný objekt. Parcela, na níž má stát nový 

bytový dům, slouží jako zahrada. Pozemek pro výstavbu je na rovném terénu a pro 

výstavbu je vhodný. Záměrem investora je vybudovat bytový dům s šesti bytovými 

jednotkami z toho dvě pro tělesně postižené, parkovací stání pro čtyři a dvě stání pro osoby 

tělesně postižené. Jedná se o výstavbu třípodlažního bytového domu částečně 

podsklepeného s jednoplášťovou plochou střechou. Parkoviště je napojeno na místní 

komunikaci (ulice Slezská). V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci 

geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Dům je navržen jako 

třípodlažní a je částečně podsklepen. Napojení na inženýrské sítě je nově zbudované, 

elektro-přípojka a plynovodní přípojka jsou zavedeny k hranici pozemku a opatřeny 

krytým rozvaděčem. Při návrhu stavby byly respektovány podmínky stanovené územním 

plánem obce Ostrava. 

Fasáda bude tvořena vnější tenkovrstvou omítkou světle žluté barvy. Soklová část 

bude upravena pomocí keramického obkladu RAKO barvy světle hnědé. Okna jsou 

plastová jednokřídlá nebo dvoukřídlá, čtvercového nebo obdélníkového tvaru, barvy bílé. 

Krytinu ploché střechy tvoří asfaltové pásy, které jsou opatřeny posypem. Okapový 

chodník kolem domu bude proveden z betonových dlaždic a přístupový chodník bude 

tvořen zámkovou dlažbou. Vchod do domu je orientován k jihovýchodní straně. 

b)  Výkresová část 

Není předmětem řešení. 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a)  Technická zpráva 

Zemní práce 

V rámci inženýrsko-geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní 

vody a nebylo zjištěno ani riziko pronikání radonu. Dále byla zjištěna propustná zemina 
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písčitý štěrk. Před zahájením výkopových prací se provede vytýčení stavby lavičkami a 

dále pak skrývka ornice v tloušťce 200 mm. Zemina bude po dobu výstavby uložena na 

pozemku a následně použita pro finální úpravy terénu. Hlavní výkopová jáma je 

svahovaná. Výkopové rýhy u nepodsklepené části jsou provedeny v šířce 520 mm do 

nezámrzné hloubky 950 mm. U podsklepené části jsou rýhy provedeny v šířce 750 mm 

v hloubce -3,700 m. Rýhy budou dočištěny ručně. Na hutněné zásypy bude použita 

původní zemina. 

Základové konstrukce 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu C 16/20 v nezámrzné hloubce. Hloubka základové spáry v nepodsklepené části je -

0,950 m od ±0,000 a hloubka základové spáry u podsklepené části objektu je -3,700 m od 

±0,000. Podkladní betonová deska o tloušťce 150 mm je navržena z prostého betonu 

C16/20 na zhutněný štěrkopískový podklad.  

Izolace proti zemní vlhkosti 

Jako izolace proti zemní vlhkosti svislých a vodorovných konstrukcí je navržena 

ochrana, která se skládá z penetrace DEKPRIMER a hydroizolačního pásu DEKGLASS 

G200 S40 s vložkou ze skelné tkaniny. Hydroizolační pásy jsou chráněny nopovou folií.  

Nosné svislé konstrukce 

Obvodové nosné zdivo je vytvořeno ze stěnového systému Porotherm. Z výrobního 

programu se jedná o Porotherm 44 Eko+Profi a Porotherm 30 Profi na maltu pro tenké 

spáry Porotherm Profi DBM. Stavební výkresy byly vypracovány s použitím podkladů 

firmy Wienerberger - podklad pro navrhování, kde jsou popsány technologické postupy 

správného vyzdívání zdí v nároží, vzájemné napojování zdí apod., tak aby splňovaly 

požadavky statické nebo akustické. Před zahájením prací je doporučeno kontaktovat 

technickou podporu firmy Wienerberger. 

Nenosné vnitřní konstrukce 

Příčky jsou navrženy z keramických bloků Porotherm 11,5 Profi na maltu pro tenké 

spáry Porotherm Profi DBM. Stavební výkresy byly vypracovány s použitím podkladů 

firmy Wienerberger – podklad pro navrhování, kde jsou popsány technologické postupy 

správného vyzdívání příček v nároží, vzájemné napojování příček apod., tak aby splňovaly 

požadavky statické nebo akustické. 
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Komín 

V objektu se nachází dvou průduchový komín Schiedel Absolut 1616. V nadstřešní 

části je opatřen pláštěm z vláknitého betonu cihelné struktury. 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce se skládá ze systému Porotherm. Obsahuje PTH nosníky a 

MIAKO vložky. PTH nosníky a MIAKO vložky se zalijí betonem C16/20, který se vyztuží 

KARI sítí. Celková tloušťka stropní konstrukce činí 250 mm. 

Překlady 

Nad otvory v nosných stěnách jsou navrženy keramobetonové překlady systému 

Porotherm – překlady 7. U nenosných stěn se navrhovali keramobetonové překlady 

Porotherm 11,5. 

Ztužující věnce 

Ztužující věnce budou probíhat po obvodu nosných obvodových stěn a dále pak u 

vnitřních nosných stěn. Po obvodu bude věnec ohraničen věncovkou Porotherm VT 8. 

Schodiště 

V objektu je navrženo pravotočivé dvouramenné železobetonové schodiště, které je 

do nosných zdí uloženo prostě. Schodišťové stupně jsou obloženy keramickou dlažbou. 

Schodiště je opatřeno dřevěným zábradlím o výšce 1000 mm. Zábradlí je kotveno do 

schodišťových stupňů shora. 

Střešní konstrukce 

Zastřešení bytového domu je provedeno jednoplášťovou plochou střechou se 

sklonem do 5°. Odvodnění střechy je zajištěno dvěma střešními vtoky TOPWET 

s integrovanou bitumenovou manžetou, DN 125 mm. Nosnou konstrukci střechy tvoří 

Porotherm strop. Skladba jednoplášťové ploché střechy je následující: 

 Elastodek 40 Standard Dekor, tl. 4,2 mm, 

 Glastek 30 Sticker, tl. 3 mm, 

 tepelná izolace – Isover EPS 100S, tl. 200 mm, 

 parozábrana – Foalbit Al S 40, tl. 4 mm, 

 Porotherm strop, tl. 250 mm. 

Úpravy vnějších povrchů 

Vnější povrchy budou opatřeny jádrovou omítkou Porotherm TO v tloušťce 15 mm, 

na kterou se dále provede velmi jemná štuková omítka Porotherm Universal tl. 5 mm. 

Soklová část bude upravena pomocí keramického obkladu RAKO barvy světle hnědé. 
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Úpravy vnitřních povrchů 

Vnitřní povrchy budou opatřeny omítkou Porotherm TO v tloušťce 10 mm. Na tuto 

omítku se nanese Porotherm Universal tl. 5 mm, na kterou se dále nanese bílá malba 

Primalex. V koupelnách se provede keramický obklad RAKO do výšky 1800 mm a 

v kuchyni do výšky 1400 mm za kuchyňskou linkou. 

Tepelné izolace 

 V suterénu je navržena tepelná izolace podlahy Rockwool Dachrock tl. 80 mm. 

Tepelnou izolaci jednoplášťové ploché střechy tvoří Isover EPS 100 tl. 200 mm. U základů 

je navržená tepelná izolace z desek z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 30 SF tl. 80 

mm. 

 Akustické izolace 

Vnitřní příčky budou provedeny jako zvukově izolační POROTHERM 11,5. Při 

provádění je třeba dodržet předepsané postupy správného vyzdívání zdí, vzájemné 

napojování zdí apod., tak, aby splňovaly požadavky dilatační, statické nebo akustické. 

Mezibytové nosné stěny budou provedeny z cihelných bloků Porotherm 30 Profi. Ve 

skladbě podlah je navržena zvuková izolace Rockwool Steprock ND. Ve styku se zdivem 

bude proveden průběžný dilatační pásek tl. 10 mm. 

Podlahy 

 Podlaha A 

 keramická dlažba TAURUS 76S, tl. 8 mm, 

 Stomix Betafix SF, tl. 5 mm, 

 betonová mazanina C16/20+Kari síť 150/150/6, tl. 53 mm, 

 PE folie, tl. 0,1 mm, 

 Rockwool Dachrock, tl. 80 mm, 

 Glasbit G200 S40, tl. 4 mm, 

 podkladní beton c16/20+Kari síť 150/150/6, tl. 150 mm, 

 zhutněný štěrkopískový podklad, tl. 100 mm, 

 zemina. 

Podlaha B 

 keramická dlažba Emotion Ligt 34/34, tl. 8 mm, 

 Stomix Betafix SF, tl. 5 mm, 

 betonová mazanina + Kari síť, tl. 50 mm, 

 PE folie, tl. 0,1 mm, 
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 Rockwool Steprock ND, tl. 40 mm, 

 Porotherm strop, tl. 250 mm. 

Podlaha C 

 PVC, tl. 4 mm, 

 lepidlo Thomsit L 240 D, tl. 2 mm, 

 OSB desky, tl. 15 mm, 

 PE folie, tl. 0,1 mm, 

 OSB desky, tl. 15 mm, 

 Rockwool Steprock HD, tl. 60 mm, 

 Porotherm strop, tl. 250 mm. 

Podlaha D 

 keramická dlažba Emotion Light, tl. 8 mm, 

 Stomix Betafix SF, tl. 5 mm, 

 betonová mazanina C16/20+Kari síť 150/150/6, tl. 53 mm, 

 PE folie, tl. 0,1 mm, 

 Rockwool Steprock ND, tl. 30 mm, 

 Glasbit g 200 S40, tl. 4 mm, 

 Rockwool Dachrock, tl. 80 mm, 

 Glasbit g 200 S40, tl. 4 mm, 

 podkladní beton c16/20+Kari síť 150/150/6, tl. 150 mm, 

 štěrkopískový podklad. 

Podlaha E 

 PVC, tl. 4 mm, 

 lepidlo Thomsit L 240 D, tl. 2 mm, 

 betonová mazanina C16/20+Kari síť 150/150/6, tl. 53 mm, 

 PE folie, tl. 0,1 mm, 

 Rockwool Steprock ND, tl. 30 mm, 

 Glasbit g 200 S40, tl. 4 mm, 

 Rockwool Dachrock, tl. 80 mm, 

 Glasbit g 200 S40, tl. 4 mm, 

 podkladní beton c16/20+Kari síť 150/150/6, tl. 150 mm, 

 štěrkopískový podklad. 
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Podlaha F 

 keramická dlažba Emotion Light, tl. 8 mm, 

 Stomix Betafix SF, tl. 5 mm, 

 monolitické žb schodiště. 

Podlaha G 

 podlahové linoleum, tl. 4 mm, 

 lepidlo Thomsit L 240 D, tl. 2 mm, 

 betonová mazanina C16/20+Kari síť 150/150/6, tl. 53 mm, 

 PE folie, tl. 0,1 mm, 

 Rockwool Steprock ND, tl. 40 mm, 

 Porotherm strop, tl. 250 mm. 

 

Výplně otvorů 

Vstupní dveře jsou navrženy plastové, částečně prosklené. Dveře interiérové jsou 

dřevěné zabudovány v ocelových nebo obložkových zárubních. Okna jsou plastová, 

zasklená izolačním dvojsklem s celoobvodovým kováním a mikroventilací. 

Oplechování 

Všechny klempířské výrobky jsou navrženy z pozinkovaného plechu. 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Tepelné izolace budou splňovat požadavky vyhlášky č. 151/2001 Sb. Ministerstva 

průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu 

tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie. Vnější obálka objektu bude splňovat 

požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 (8) a měrnou energetickou spotřeby dle vyhlášky 

č. 291/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti 

užití energie při spotřebě tepla v budovách. 

Způsob založení objektu 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu C 16/20 v nezámrzné hloubce. Hloubka základové spáry v nepodsklepené části je -

0,950 m od ±0,000 a hloubka základové spáry u podsklepené části objektu je -3,700 m od 

±0,000. Podkladní betonová deska o tloušťce 150 mm je navržena z prostého betonu 

C16/20 na zhutněný štěrkopískový podklad. 
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Vliv stavby na životní prostředí 

Projektová dokumentace stavby je v souladu s předpisy na ochranu zdraví a 

životního prostředí. Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

Na stavbě budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vytříděný 

stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo 

uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. 

Dopravní řešení 

Vjezd na pozemek je z jihovýchodní komunikace. Jedná se o klasickou komunikaci  

místního významu z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou komunikaci. 

Na pozemku stavebníka je mezi parkovištěm a místní obslužnou komunikací navržena 

příjezdová komunikace z litého asfaltu. Pro přístup k objektu je vybudován chodník ze 

zámkové betonové dlažby napojený na stávající pěší komunikaci. 

Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Na pozemku nedochází ke vzniku škodlivých vnějších vlivů, proto nejsou 

předmětem řešení. 

Obecné požadavky na výstavbu 

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení nařízení 

vlády č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništních. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a 

nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před 

zahájením prací a jsou dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné 

pomůcky podle výše uvedených předpisů. Na staveniště bude zamezen přístup 

nepovolaných osob. 

b)  Výkresová část 

D.1.2.b – V1 Půdorys prvního nadzemního podlaží v měřítku 1:50 

D.1.2.b – V2   Půdorys druhého nadzemního podlaží v měřítku 1:50 

D.1.2.b – V3 Svislý řez objektem C-C‘ v měřítku 1:50 

D.1.2.b – V4 Půdorys ploché střechy v měřítku 1:50 

D.1.2.b – V5 Půdorys krovu v měřítku 1:50 

Studie zadaného objektu  

D.1.2.b – S1 Půdorys prvního podzemního podlaží v měřítku 1:100 

D.1.2.b – S2 Půdorys prvního nadzemního podlaží v měřítku 1:100 
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D.1.2.b – S3 Půdorys druhého nadzemního podlaží v měřítku 1:100 

D.1.2.b – S4 Půdorys třetího nadzemního podlaží v měřítku 1:100 

D.1.2.b – S5 Svislý řez objektem C-C‘ v měřítku 1:100 

D.1.2.b – S5 Severovýchodní a jihozápadní pohledy v měřítku 1:100 

D.1.2.b – S5 Jihovýchodní a severozápadní pohledy v měřítku 1:100 

c)  Statické posouzení 

Není předmětem řešení 

d)  Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 

Není předmětem řešení. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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E  Dokladová část 

 

E.1  Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 

orgánů 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

E.2  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

E.2.1  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 

způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

E.2.2  Stanovisko vlastníka nebo provozovatele  k podmínkám zřízení stavby, 

provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle 

jiných právních předpisů 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

E.3  Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 

právních předpisů 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

E.4  Projekt zpracovaný báňským projektantem 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

E.5  Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření 

energií 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

E.6  Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených 

v průběhu zpracování dokumentace 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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1  Technologický postup provádění krovu u vybraného objektu 

 

 Obecné informace 1.1

Předmětem technologického postupu je montáž krovu. Střešní konstrukce se 

nachází na bytovém domě o rozměrech 12,2 x 21 m. Bytový dům se nachází na stavebním 

pozemku par. č. 1842/20 v k. ú. Dubina u Ostravy. Na pozemek je vstup včetně příjezdu 

z jihovýchodní komunikace z ulice Slezská. Bytový dům je třípodlažní se třemi 

nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím.  

Pro návrh bytového domu byl zvolen konstrukční systém Porotherm. Obvodové 

stěny jsou navrženy z keramických bloků Porotherm 44 Eko+Profi na maltu pro tenké 

spáry Porotherm Profi DBM (součástí systému jsou i doplňkové cihly poloviční, rohové a 

koncové). Střední nosné stěny tvoří keramické bloky Porotherm 30 Profi na maltu pro 

tenké spáry Porotherm Profi DBM. Příčky jsou navrženy z keramických bloků Porotherm 

11,5 Profi na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi DBM. 

Stropní konstrukce má tloušťku 250 mm a je navržena z PTH nosníku a MIAKO 

vložek. [16] 

Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C 16/20 v nezámrzné 

hloubce. Hloubka základové spáry v nepodsklepené části je -0,950 m od ±0,000 a hloubka 

základové spáry u podsklepené části objektu je -3,700 m od ±0,000. Podkladní betonová 

deska o tloušťce 150 mm je navržena z prostého betonu C16/20 na zhutněný štěrkopískový 

podklad. 

Zastřešení bytového domu je provedeno sedlovou střechou se sklonem 35°. Nosnou 

konstrukci střechy tvoří novodobý krov. Střešní krytina leží na latích. Mezi kontralatěmi 

připevněnými na krokvích se nachází pojistná hydroizolace a dochází tam k proudění 

vzduchu. Tepelná izolace se nachází mezi krokvemi i pod krokvemi a je na ni použita 

parotěsnící vrstva. Skladba střechy je směrem od exteriéru k interiéru následující: 

 

- střešní krytina TONDACH Figaro Delux, 

- latě 60x40 mm, 

- kontralatě 40x50 mm, 

- difúzní fólie JUTADACH 135 AP, tl. 0,5 mm, 

- tepelná izolace mezi krokvemi Isover UNI, tl. 160 mm, 

- tepelná izolace pod krokvemi Isover UNI, tl. 60 mm, 
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- parotěsná zábrana Jutafol N Al 170, tl. 0,3 mm, 

- sádrokartonové desky Rigips, tl. 12,5 mm. 

 

 Materiály 1.2

Sádrokartonová deska Rigips – je vyrobena ze sádry a speciálního vysoce 

pevnostního kartonu. Deska Rigips je nehořlavá a hygienicky nezávadná. Reguluje vlhkost 

v interiéru a má nízkou hmotnost. [11] 

Jutafol N Al 170 – je vysoce parotěsná fólie, která má reflexní aluminiovou vrstvu 

na polyolefínové fólii s výztužnou mřížkou. Fólie zamezuje pronikání vodní páry 

z vnitřního prostoru objektu do tepelné izolace. Má vynikající parotěsnící vlastnosti a 

zajišťuje úplnou větrotěsnost konstrukce. [6] 

Isover UNI – je izolační deska vyrobená z minerální plsti Isover. Mezi její největší 

přednosti patří např. nehořlavost, velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, vysoká 

protipožární odolnost a nízký difúzní odpor apod. [12] 

Jutadach 135 AP – je difúzní třívrstvá pojistná hydroizolační membrána, která 

slouží jako paropropustná podstřešní hydroizolace. Vysoká paropropustnost umožňuje 

odvětrávání vodních par z vnitřního prostoru objektu. [6] 

Tondach Figaro Delux – je střešní krytina s vynikajícími technickými vlastnostmi. 

Mezi nejvýznamnější patří systém dvojitého drážkování, který slouží pro bezpečný odvod 

vody. Spotřeba tašek o rozměru 243x426 mm činí 13,3 ks na 1 m
2
. Hmotnost 1 ks je 3,2 

kg. [13] 

 

 Výpočet spotřeby materiálu 1.2.1

- Spotřeba parozábrany Jutafol N Al 170 

Výpočet: 7,6 21,9 2 = 332,88 m
2
      (3) 

1 role = 75 m
2 
  bude zakoupeno 5 rolí 

- Spotřeba tepelné izolace Isover UNI tl. 160 mm  

Výpočet: 7,6 21,9 2 = 332,88 m
2
      (4) 

1 balení = 2,16 m
2 
  bude zakoupeno 154 balení 

- Spotřeba tepelné izolace Isover tl. 60 mm  

Výpočet: 7,6 21,9 2 = 332,88 m
2
      (5) 

1 balení = 5,76 m
2
bude zakoupeno 58 balení 
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- Spotřeba difúzní fólie Jutadach 135 AP 

Výpočet 7,6 21,9 2 = 332,88 m
2
      (6) 

  1 role = 75 m
2 
  bude zakoupeno 5 rolí 

- Spotřeba dřevěných prvků 

Název Rozměr (mm) Délka (mm) Ks 

Pozednice 160/140 5485 8 

Středová vaznice 140/160 8800 2 

Středová vaznice 140/160 4350 2 

Krokev 120/160 7760 42 

Sloupek 140/140 3180 12 

Kleštiny 80/160 6000 27 

 

 Skladování materiálů 1.2.2

Dřevěné konstrukční prvky můžeme skladovat na volném prostranství. Dřevěné 

prvky musíme rozdělit podle druhu a rozměrů. Ukládáme je do hrání maximální výšky 2 

m. Mezi hráněmi musíme nechat průchod široký minimálně 0,75 m. Prvky pokládáme na 

podkladní hranoly, které jsou vysoké minimálně 300 mm. Po celou dobu skladování 

musíme dřevěné prvky chránit voděodolným zakrytím před nepříznivými klimatickými 

vlivy, jako jsou např. slunce, sníh, déšť, námraza. Zakrytí provedeme pomocí plastové 

fólie s přesahem 250 mm přes okraj hrání. Při delší době skladování ve vlhku, musíme 

zajistit pod zakrytím větrání. Větrání se provede pomocí prokladků, které umístíme mezi 

prvky krovu. Vzniknou tak větrací mezery, které musí být velké minimálně 150 mm.  

Latě skladujeme ve svazcích. Vzdálenost podkladků je maximálně 450 mm, aby 

nedošlo ke zdeformování latí. 

Pomocný materiál a spojovací prostředky skladujeme v pevném, uzamykatelném 

skladu s pevnou podlahou. Spojovací prostředky můžeme ukládat do beden nebo regálů. 

Izolační desky Isover UNI jsou zabaleny do polyetylenové fólie do maximální 

výšky balíku 0,5 m. Skladují se naležato do výše vrstvy maximálně 2 m v krytých 

prostorech. [12] 

Fólie se skladují v rolích a každá role je zabalena do polyetylenové fólie. Role se 

skladují naležato na rovném a čistém povrchu bez přístupu UV záření. [6] 

 Výpis tesařských prvků  Tab. 2 - 
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Střešní krytinu musíme skladovat v suchém a větraném prostředí. Skladujeme ji na 

paletách, na kterých byla i dovezena. U keramických tašek na sebe můžeme vrstvit až 3 

palety, které zůstávají po celou dobu výstavby v originálních zatavených fóliích. [13] 

 

 Doprava materiálů 1.2.3

Vodorovná doprava materiálů na staveniště bude provedena pomocí tahače a 

návěsu pro dlouhé kusové prvky. Krátké kusové prvky budou dopravovány nákladním 

automobilem VOLVO s valníkem. Pomocný materiál a spojovací prostředky budou 

dopraveny pomocí AVIE s valníkem. 

Svislá doprava po staveništi pro dlouhé kusové prvky je zajištěna pomocí 

stavebního výtahu nebo jeřábu. Krátké kusové prvky můžeme dopravit k místu osazování 

ručně.  

Tepelná izolace musí být dopravována v krytých dopravních prostředcích tak, aby 

nedošlo k jejich navlhnutí nebo jinému znehodnocení. 

Sádrokartonové desky Rigips a profily jsou dodávány v zapáskovaném stavu, který 

zajišťuje ochranu zboží proti změně polohy během přepravy. Tmely a ostatní příslušenství 

jsou dodávány na paletách a jsou obaleny pomocí smršťovací fólie. [11] 

 

 Pracovní podmínky, připravenost, přejímka materiálu 1.3

 

 Pracovní podmínky 1.3.1

Při snížené viditelnosti (menší než 30 m), silném větru nad 8 m/s a teplotě nižší -10 

°C by mělo dojít k omezení práce. Montáž krovu nesmí být dále prováděna při dešti, 

sněžení, námraze a za bouřky. Všichni pracovníci musí být seznámení s bezpečností a 

ochranou zdraví při práci a musí být odborně proškoleni. Práci je nutné provádět při 

zvýšené opatrnosti. 

 

 Připravenost staveniště pro montáž 1.3.2

Před zahájením montáže krovu je nutné, aby byla dokončena konstrukce stropu nad 

posledním podlažím. Musí být provedeny půdní nadezdívky s ocelovými kotevními prvky 

pro uchycení pozednice a štítové stěny, a to v souladu s projektem stavby. Nosné stěny, 

které slouží k uložení konstrukce krovu, musí mít požadovanou únosnost. V půdním 

prostoru je vyznačena podélná osa a váhorys. Předem se na půdní úroveň musí dopravit 

rozměrné součásti instalací a výtahové stroje. Z půdního prostoru jsou vyklizeny zbytky 

materiálu. Musí být postaveno zařízení pro svislou dopravu konstrukce krovu. 
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 Přejímka materiálu 1.3.3

Materiál vždy přebírá stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr, který dále provede 

kontrolu kvality a množství a o převzetí provede zápis do stavebního deníku. 

 

 Převzetí staveniště 1.4

Pracoviště k provedení sedlové střechy přebírá stavbyvedoucí nebo mistr, který byl 

stavbyvedoucím pověřen. Stavbyvedoucí kontroluje hlavní rozměry objektu a jejich 

odchylky. Kontroluje také provedení a kvalitu předchozích prací. Nejdůležitější je 

kontrolovat vrstvu, která bude zakryta další vrstvou, za doprovodu technického dozoru 

investora. Dále ověřuje podklad, který musí mít požadovanou únosnost a vyznačení 

váhorysu a podélné osy. Provádí také kontrolu únosnosti stropní konstrukce a půdních 

nadezdívek, které slouží k uložení konstrukce krovu. Ověřuje vzdálenosti ocelových 

kotevních prvků v pozedním věnci a otvory v pozednici pro jejich kotvení. 

Po kontrole bude staveniště předáno příslušné pracovní četě. Stavbyvedoucí musí 

provést zápis do stavebního deníku o předání a převzetí staveniště a o provedených 

kontrolách a jejich výsledcích a o připravenosti konstrukce vzhledem k zahájení montáže. 

 

 Personální obsazení 1.5

Složení pracovní čety: 

1 vedoucí pracovní čety - tesař  

– má potřebné oprávnění a znalosti k dané činnosti, 

– dohlíží na dodržování technologických postupů a kvalitu práce, 

– řídí a organizuje montážní práce. 

3 tesaři 

– provádí vlastní montáž konstrukce krovu, 

– rozdávají pokyny pomocným dělníkům, 

– dohlíží na kvalitu provedení tesařských prací. 

4 pomocní dělníci 

– provádějí jednoduché pomocné montážní práce dle pokynů tesařů, 

– zajišťují přísun prvků konstrukce k místu jejich montáže, 

– zajišťují přípravu a třídění materiálů, 

– provádějí údržbu a úklid pracoviště. 



2013/2014                                          Technologický postup provádění krovu u vybraného objektu 

Návrh variant technologického postupu provádění střešních konstrukcí u vybraného objektu Stránka 53 

1 natěrač 

– provádí impregnaci dřevěných prvků. 

1 vazač 

– vlastní vazačský průkaz, 

– připevňuje materiál k jeřábu. 

1 jeřábník 

– vlastní jeřábnický průkaz, 

– řídí a obsluhuje jeřáb a přepravuje náklad, 

– provádí dohled nad bezpečností jeřábu a provádí jeho údržbu. 

Vedoucí pracovní čety musí být řádně proškolen, musí mít oprávnění a znalosti 

k dané činnosti a zodpovídá za provedenou práci. Ostatní pracovníci musí být taktéž 

proškolení a musí se řídit pokyny vedoucího pracovní čety. 

 

 Pracovní nářadí a pomůcky 1.6

 

 Pracovní nářadí pro jednoho pracovníka 1.6.1

– rámová tesařská pilka – 300 mm, 

– malá sekera, 

– skládací metr, 

– tesařská tužka, 

– dláto. 

 

 Pracovní nářadí pro pracovní četu 1.6.2

– pily – elektrická nebo motorová řetězová, rámová velká, břichatka, ocaska, 

– elektrická vrtačka, 

– hoblíky, 

– rašple, 

– vodováha, 

– nivelační přístroj, 

– kleště, 
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– úhelník, 

– sada matkových klíčů, 

– kladivo, 

– zednické závaží, 

– konopné lano dlouhé 10 m, 

– dřevěná a železná palice, 

– měřící pásmo, 

– lanový kladkostroj, 

– žebříky - 4 m, 8 m. 

 

 Ochranné pracovní pomůcky 1.6.3

– ochranný oděv a obuv s ocelovou špičkou, 

– ochrannou přilbu, 

– osobní zajištění proti pádu (postroj + lano + tlumič pádu), 

– ochranné brýle, rukavice. 

 

 Pracovní postup 1.7

 

 Chronologický postup prací 1.7.1

Před montáží krovu provedeme ošetření spodního líce pozednic transparentním 

nátěrem proti dřevokazným houbám a vlhkosti přípravkem BORI. Jednotlivé prvky krovu 

budou dopraveny a uloženy na půdní úroveň pomocí stavebního jeřábu. [3] 

Samotné sestavení krovu se skládá z více činností (výběr prvků podle označení, 

rozměření vzdáleností prvků, montáž prvků pomocí tesařských spojů, dočasné 

zavětrování). 

V půdní nadezdívce máme předem připraveny ocelové kotevní prvky, které jsou 

provedeny společně s vybetonováním pozedního věnce. Kotevní prvky slouží k uchycení 

pozednice k půdní nadezdívce. Vzdálenosti mezi jednotlivými kotevními prvky se 

pohybují v rozmezí od 1000 – 1100 mm. Pozednice, které již mají z výroby otvory pro 

kotevní prvky, osadíme na půdní nadezdívku. Jednotlivé spoje pozednic mezi sebou 

provedeme na sraz v místě mimo osazení krokví. Provede se provizorní ukotvení pozednic. 
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Sestavení plné vazby ze sloupků a kleštin se provede ve vodorovné poloze v půdní 

úrovni. Plné vazby se pak zvednou a osadí. Kleštiny jsou zapuštěny do sloupků a zajištěny 

pomocí svorníku. Polohu plných vazeb musíme zajistit provizorním zavětrováním.  

V místě styku sloupků se stropní konstrukcí je provedeno vyztužení stropu pomocí 

ocelové plotny 240/240/8 mm a ocelových úhelníků L65/50/5. Díky ocelové plotně se 

zatížení ze sloupků přenáší do ocelových válcovaných I profilů, které leží na PTH 

nosnících. 

Dále pokračujeme zvednutím středových vaznic a jejich osazením na sloupky a 

štítové stěny. Sloupky jsou do vaznic začepovány v plných vazbách. V případě 

prodlužování vaznic se provede kolmé přeplátování nad podporou, tedy v místě sloupků. 

Přeplátování zajistíme ocelovými svorníky.  

Následuje osazení krokví plných vazeb mezi kleštiny. Krokve se uloží na pozednice 

a středové vaznice pomocí osedlání a přibijí se nárožáky. Ve vrcholu se krokve vzájemně 

spojí na ostřih a zajistí se svorníkem. Dále provedeme vyměření vzdáleností ostatních 

krokví, jejich osazení a uchycení. Tesařské spojení krokví ve vrcholu se provede tak, aby u 

sousedních párů krokví byl ostřih vystřídán. Krokve by měli být z jednoho kusu materiálu, 

ale můžeme je nastavovat v místě podpor pomocí přeplátování. 

Prohlédneme si celou konstrukci krovu, popřípadě ji vyrovnáme a definitivně 

dotáhneme matice šroubů a ukotvíme pozednice. Dozdíme štítové stěny a odstraníme 

provizorní zavětrování. 

Po dokončení konstrukce krovu provedeme transparentní nátěr všech dostupných 

částí dřevěné konstrukce proti vlhkosti a dřevokazným houbám a hmyzu přípravkem 

BORI. 

Difúzní fólie JUTADACH se aplikují na krokve horizontálně, potištěnou stranou 

směrem ke střešní krytině (exteriéru). Pokládka začíná u okapu a postupuje směrem 

k hřebeni. Horizontální překrytí je minimálně 10 cm. Délková napojení se provádějí nad 

krokvemi. Membrána se připevňuje nekorodujícími hřeby s plochou hlavou. Membrány se 

dále zajišťují kontralatěmi o rozměru 40x50 mm vzdálenými maximálně 1,2 m od sebe. 

Pro zajištění větrotěsnosti membrán a pro zabránění případného vzlínání vody mezi 

aplikovanými pásy, např. v důsledku dlouhotrvajícího deště, se doporučuje jednotlivé pásy 

membrán spojit páskami JUTADACH SP 38. Pro zajištění kvalitní těsnosti celé plochy 

doplňkové hydroizolační vrstvy se doporučuje mezi membránu a kontralať vložit těsnící 

pásku JUTADACH TPK SUPEER, která se k membráně lepí. [6] 

Kolmo ke kontralatím se přibijí latě o rozměru 60x40 mm, tzn. rovnoběžně 

s okapem. Latě se od okapu přibijí směrem k hřebenu pomocí hřebíků. Délka hřebíku 
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v krokvi je minimálně 40 mm. Lať, která je nejblíže k okapu, se přibije nastojato. Latě u 

hřebene jsou z obou stran připevněny 35 mm od hřebene. Vzdálenost latí kontrolujeme 

laťoměrem. Latě se nad krokvemi nastavují na sraz. [13] 

Provedeme pokládku střešních tašek Tondach. S pokrýváním se začíná na pravé 

straně střešní plochy a končí se na levé straně. Postupuje se směrem od okapu ke hřebeni.  

Dále provedeme zavěšený podhled s možností vložení minerální izolace, který 

můžeme svěsit do potřebné úrovně. Na krokve připevníme profil R-UD do požadované 

výšky pomocí vrutů. R-UD profil tvoří zároveň oporu pro nosné i montážní profily R-CD i 

pro připevnění sádrokartonových desek. Pomocí pérových rychlozávěsů a drátů s okem 

kotvených ke kleštinám zavěsíme nosné profily R-CD. K nosným profilům R-CD dále 

připevníme pomocí dvojice úhlových kotev montážní profily R-CD. Sádrokartonové desky 

Rigips přišroubujeme k podkonstrukci samořeznými šrouby TN s maximální roztečí 17 

cm. Při opláštění je nutné dodržovat převazbu spár alespoň o jednu vzdálenost mezi 

profily. Spáry nesmí tvořit kříž. Po ukončení realizace sádrokartonových desek Rigips 

přetmelíme spáry a hlavičky samořezných šroubů.   

Prostor mezi krokvemi se vyplní tepelně izolační vrstvou z minerální izolace v šířce 

cca o 10-20 mm větší, než je světlá vzdálenost krokví. Pomocí šňůry se minerální izolace 

přichytí ke krokvím. Kolmo na krokve dále připevníme podkonstrukci z R-CD profilů. 

Rozteč montážních profilů je maximálně 500 mm. Pomocí přímých závěsů připevníme R-

CD profily kolmo ke krokvím. Dále pak vložíme minerální izolaci i pod krokve. Vrstva 

tepelné izolace probíhá ve střešní rovině až k pozednici. Parozábranu připevňujeme 

pomocí terčů z oboustranné lepicí pásky na profily. Sádrokartonové desky Rigips 

přišroubujeme k podkonstrukci samořeznými šrouby TN s maximální roztečí 17 cm. Při 

opláštění je nutné dodržovat převazbu spár alespoň o jednu vzdálenost mezi profily. Spáry 

nesmí tvořit kříž. Po ukončení realizace sádrokartonových desek Rigips přetmelíme spáry a 

hlavičky samořezných šroubů.  

Nakonec se provede vyklizení a úklid půdního prostoru.    

         [11] 

 Opatření na konci směny 1.7.2

Na konci směny musí mistr zkontrolovat, jestli je konstrukce ve stabilizovaném 

stavu a pracovníci musí uklidit pracoviště a zakrýt plachtami konstrukce před nepříznivými 

povětrnostními vlivy. Jedná se především o zakrytí štítové stěny a tesařských výrobků. 

 

 Opatření v zimním období 1.7.3

Nepředpokládá se práce v zimním období. 
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 Nejčastější chyby 1.7.4

Mezi nejčastější příčiny problémů a poruch u střešního pláště patří netěsnost, která 

vzniká nekvalitním provedením parotěsné zábrany. Hlavní podmínkou pro správné 

provedení je zajištění vzduchotěsnosti těsnící páskou Jutadach. Mezi další chyby patří 

nesprávná impregnace dřevěných částí, pokud pracujeme s čerstvě naimpregnovaným 

dřevem a při impregnaci dřeva v nedostatečném předstihu. Dalším problémem je 

nesprávné odvětrávání. Tloušťka větrací mezery závisí na sklonu a délce střechy. [4] 

 

 Jakost a kontrola kvality 1.8

Ve fázi realizační přípravy je potřeba provést kontrolu projektové dokumentace, její 

rozsah a úplnost zpracování. Dále musí být provedena kontrola hlavních rozměrů objektu a 

kontrola podkladu, který musí mít požadovanou únosnost. Před použitím dřevěných prvků 

se kontroluje jejich vlhkost, sukovitost, trhliny. Nutno provést také kontrolu impregnace 

prvků. 

Ve fázi realizace se ověřuje kompletnost a rozměry dle projektové dokumentace. 

Dále kontrolujeme vzdálenosti osazování jednotlivých prvků, jejich tvar, provedení zářezů 

pro spoje, impregnaci v zářezech. Parotěsnící vrstva a tepelně izolační vrstva musí být 

celistvá, bez mezer, aby nedocházelo k tepelným ztrátám. Před použitím materiálu je 

důležité zkontrolovat záruční dobu, a jestli není materiál poškozen. 

 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 1.9

V průběhu výstavby je nutné dodržovat základní požadavky: 

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

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

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

při práci. 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce. 

Nařízení vlády č. 495/200 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků. 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu. 
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Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí, 

aby neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky 

k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude 

zapsáno ve stavebním deníku. Každý pracovník svým podpisem potvrdí účast na školení. 

Stroje na staveništi musí být zabezpečeny před možnou manipulací cizími osobami.  

 

 Ekologie 1.10

Novostavba bytového domu nevykazuje žádné negativní vlivy na životní prostředí a 

neobsahuje žádné nebezpečné látky. Na pracovišti budou dodržovány veškeré předpisy a 

ustanovení:  

ČSN 83 7000 – Soustava norem v oblasti ochrany přírody. Základní ustanovení. 

Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí. 

Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon. 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

 

 Změnové řízení 1.11

Změnové řízení podléhá ustanovení dokumentovaného postupu společnosti v ON 

„Změnové řízení‘‘. 

 

 Rozdělovník 1.12

Bude provedeno celkem 5 kopií technologického předpisu. 1 kopie pro 

stavbyvedoucího, 2 kopie pro dodavatele a 2 kopie pro investora. 

                     [2] 
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2   Technologický postup provádění ploché střechy u vybraného 

objektu 

 

 Obecné informace 2.1

Předmětem technologického postupu je provádění nepochůzí jednoplášťové ploché 

střechy. Střešní konstrukce se nachází na bytovém domě. Bytový dům se nachází na 

stavebním pozemku  par. č. 1842/20 v k. ú. Dubina u Ostravy. Na pozemek je vstup včetně 

příjezdu z jihovýchodní komunikace z ulice Slezská. Bytový dům je třípodlažní se třemi 

nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím.  

Pro návrh bytového domu byl zvolen konstrukční systém Porotherm. Obvodové 

stěny jsou navrženy z keramických bloků Porotherm 44 Eko+Profi na maltu pro tenké 

spáry Porotherm Profi DBM (součástí systému jsou i doplňkové cihly poloviční, rohové a 

koncové). Střední nosné stěny tvoří keramické bloky Porotherm 30 Profi na maltu pro 

tenké spáry Porotherm Profi DBM. Příčky jsou navrženy z keramických bloků Porotherm 

11,5 Profi na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi DBM.  

Stropní konstrukce má tloušťku 250 mm a je navržena z PTH nosníku a MIAKO 

vložek. [16] 

Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C 16/20 v nezámrzné 

hloubce. Hloubka základové spáry v nepodsklepené části je -0,950 m od ±0,000 a hloubka 

základové spáry u podsklepené části objektu je -3,700 m od ±0,000. Podkladní betonová 

deska o tloušťce 150 mm je navržena z prostého betonu C16/20 na zhutněný štěrkopískový 

podklad. 

Zastřešení bytového domu je provedeno jednoplášťovou plochou střechou se sklonem 

do 6°. Odvodnění střechy je zajištěno dvěma střešními vtoky TOPWET s integrovanou 

bitumenovou manžetou, DN 125 mm. Nosnou konstrukci střechy tvoří Porotherm strop. 

Skladba jednoplášťové ploché střechy je směrem od exteriéru k interiéru následující: 
 

- Elastodek 40 Standard Dekor, tl. 4,2 mm, 

- Glastek 30 Sticker, tl. 3 mm, 

- tepelná izolace – Isover EPS 100S, tl. 200 mm, 

- asfaltové lepidlo VEDATEX-adhaesiv, tl. 2 mm, 

- parozábrana – Foalbit Al S 40, tl. 4 mm, 

- penetrační emulze Dekprimer, 

- Porotherm strop, tl. 250 mm.               [14] 
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 Materiály 2.2

Elastodek 40 Standard Dekor –  je hydroizolační pás vyroben z SBS 

modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je polyesterové rouno o plošné hmotnosti 180 g/m
2
. 

Pás je na horním povrchu opatřen ochranným hrubozrným minerálním posypem. Na 

spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. Montáž se provádí natavením pomocí 

plamene hořáku. [7] 

Glastek 30 Sticker – je hydroizolační pás vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. 

Nosnou vložkou pásu je skleněná rohož. Pás je na horním povrchu opatřen jemnozrnným 

minerálním posypem. Na spodním povrchu je provedena ochrana snímatelnou fólií. 

Samolepicí pás umožňuje provést hydroizolační vrstvu z asfaltového pásu bez použití 

plamene na podklad, kdy dochází k urychlení realizace celé skladby. [5] 

Isover EPS 100S – je izolační deska z pěnového polystyrénu. Pevnost v tlaku je 100 

KPa. K podkladu se budou izolační desky lepit aplikováním lepidla VEDATEX. [12] 

Foalbit AL S40 – je hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s minerálním plnivem. 

Nosná vložka je kombinovaná hliníková vložka se skelnou rohoží. Na horním povrchu je 

pás opatřen jemnozrnným minerálním posypem. Spodní povrch tvoří separační spalná 

fólie. Pás je stabilizován plnoplošným natavením. [8] 

DEKPRIMER – je asfaltová penetrační emulse na beton zpracovatelná za studena. 

Zvyšuje přilnavost k podkladům pro vrstvené izolační systémy plochých střech. [5] 

 VEDATEX - adhaesiv – je asfaltové lepidlo, které se provádí za studena na 

polystyren a asfaltové pásy. Má velmi dobrou počáteční pevnost lepení a tím i bezpečnost 

proti sání větru. [15] 

 PUR lepidlo – je jednosložková, nízko expanzní, polyuretanová pěna pro lepení 

polystyrenu. [10] 

 

 Skladování a doprava materiálů 2.2.1

Role hydroizolačních pásu se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chráněny 

před dlouhodobým působením povětrnosti. Dále se musíme vyvarovat působení teplot nad 

+30°C a přímého slunečního záření. Role musíme zpracovat do 12 měsíců od data výroby 

určeného na obalu. 

Izolační desky EPS Isover rozměru 1000x500 mm a 1000x1000 mm jsou baleny do 

PE folie v balících maximální výšky 500 mm. Desky musí být dopravovány a skladovány 

za podmínek vylučující jejich znehodnocení. Musí se skladovat v zakrytých, suchých a 

větraných skladech. Nesmí se dlouhodobě skladovat na přímém slunci.  
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Penetrační emulse Dekprimer se skladuje 6 měsíců od data výroby v originálních 

důkladně uzavřených nádobách v suchých krytých skladech. Je třeba chránit před vodou, 

vlhkostí a mrazem. 

VEDATEX-adhaesiv je nutné při skladování chránit před vlhkem a teplem. 

V zimním období je třeba dbát na skladování materiálu před zpracováním minimálně 12 

hodin v zatepleném skladu.  

Doprava materiálů bude provedena nákladními automobily odpovídajících nosností. 

Lepidla neuskladňujeme společně s ostatními hořlavými materiály. Izolační desky jsou 

dopravovány v balících, hydroizolační pásy na paletách a penetrační emulse a lepidla 

v plastových nádobách. Doprava na střechu bude realizována stavebním výtahem nebo 

jeřábem (viz. výkres zařízení staveniště). 

             

 Výpočet spotřeby materiálu 2.2.2

- Spotřeba penetrace Dekprimer je 0,4 kg/m
2
 

Výpočet:  20,1 11,3 0,6   (20,1  2 11,3  2) = 264,81 m
2
   (7) 

  0,4 264,81 = 105,92 kg   bude zakoupeno 9 kbelíků po 12 kg 

- Spotřeba parozábrany Foalbit AL S40 

Výpočet: 20,1 11,3+0,6   (20,1  2 11,3  2) = 264,81 m
2
   (8) 

 

10

81,264
 = 26,48 rolí  1,15 = 30,5 rolí   bude zakoupeno 31 rolí 

- Spotřeba tepelné izolace Isover tl. 200 mm je 2 ks na 1 m
2
 

Výpočet: 20,1 11,3 = 227,13 m
2
       (9) 

227,13 2 = 454,26 kusů bude zakoupeno 455 ks izolace tl. 200 mm 

- Spotřeba tepelné izolace Isover tl. 80 mm je 6 ks na 3 m
2
 

Výpočet: 12,2 0,56 20,1 0,56 12,2  0,25 20,1  0,25 = 26,16 m
2
  (10) 

3

16,26
 = 8,72 m

2  6ks = 52,32 kusů   bude zakoupeno 53 ks izolace         

tl. 80 mm 

 

 

 

 

 

http://www.naseinfo.cz/search/tags/stavba?query=stavba
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- Spotřeba Glastek 30 Sticker 

Výpočet: 21 12,2 0,35   (20,1  2 11,3  2) = 278,18 m
2
  (11) 

 
10

18,278
 = 27,82 rolí   1,15 = 31,9 rolí   bude zakoupeno 32 rolí 

- Spotřeba Elastodek 40 Standard Dekor 

Výpočet: 21 12,2 0,35   (20,1  2 11,3  2) = 278,18 m
2
  (12) 

 
10

18,278
 = 27,82 rolí  1,15 = 31,9 rolí   bude zakoupeno 32 rolí 

 

 Pracovní podmínky, připravenost, přejímka materiálu 2.3

 

 Pracovní podmínky 2.3.1

 Pro provádění ploché střechy nesmí teplota vzduchu a teplota podkladu klesnout 

pod +5 °C. Hydroizolační pás Elastodek 40 Standard Dekor  lze zpracovávat od minimální 

teploty 0 °C. Glastek 30 Sticker se pokládá za doporučené minimální teploty vzduchu 10 

°C. Teplota podkladu by neměla klesnout pod 10 °C. Při nižších teplotách je nutné vždy v 

jednom denním záběru provést celou hydroizolační vrstvu včetně navaření vrchního 

asfaltového pásu. Dále pak teplota vzduchu ve stínu nesmí překročit +25 °C (tj. asi +50 °C 

povrchové teploty pásu). Při snížené viditelnosti (menší než 30m), silném větru nad 8 m/s a 

teplotě nižší než -10°C by mělo dojít k omezení práce. Čerstvou vrstvu je třeba chránit 

před deštěm a prudkým slunečním zářením. Izolaci musíme chránit před poškozením.  

[7], [5] 

 Připravenost staveniště pro montáž 2.3.2

 Před začátkem provádění musí být dokončena stropní konstrukce nad posledním 

podlažím a dokončeno vyzdění atiky. Povrch nosné konstrukce a zároveň podklad pro 

střešní plášť nesmí mít nerovnosti, ostré výstupky, musí být bez trhlin a prohlubní. 

Výstupky se zbrousí a prohlubně větší než 5 mm je třeba vyplnit cementovou maltou. 

Kontrola rovinnosti podkladu se provádí pomocí dvoumetrové hliníkové latě s maximální 

odchylkou ±5 mm. Dále musíme zajistit, aby byl podklad pevný, čistý a bez prachu. 

 

 Přejímka materiálu 2.3.3

 Materiál vždy přebírá stavbyvedoucí nebo mistr, vedoucí pracovní čety, který dále 

provede kontrolu kvality a množství a o převzetí provede zápis do stavebního deníku.  
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 Převzetí staveniště 2.4

Pracoviště k provedení skladby ploché střechy přebírá stavbyvedoucí nebo mistr, 

který je stavbyvedoucím pověřen. Stavbyvedoucí kontroluje hlavní rozměry objektu a 

jejich odchylky. Kontroluje taky provedení a kvalitu předchozích prací. Nejdůležitější je 

kontrolovat vrstvu, která bude zakryta další vrstvou. Dále kontroluje podklad, který musí 

být pevný, čistý, suchý, bez prachu a nerovností a nesmí mít ostré hrany. Kontrola 

rovinnosti podkladu se provádí pomocí dvoumetrové hliníkové latě s maximální odchylkou 

±5 mm. Kontrola výstupků a trhlin se provádí vizuálně. Po kontrole bude staveniště 

předáno příslušné pracovní četě. Stavbyvedoucí musí provést zápis do stavebního deníku o 

předání a převzetí staveniště a o provedených kontrolách a jejich výsledcích a o 

připravenosti konstrukce vzhledem k zahájení montáže. 

 

 Personální obsazení 2.5

Složení pracovní čety 

1 vedoucí pracovní čety - mistr  

– má potřebné oprávnění a znalosti k dané činnosti, 

– dohlíží na dodržování technologických postupů a kvalitu práce, 

– řídí a organizuje montážní práce. 

2 pracovníci specializované profese - izolatéři 

– provádí vlastní montáž střešního pláště, 

– rozdávají pokyny pomocným dělníkům, 

– dohlíží na kvalitu provedení hydroizolačních a tepelněizolačních prací. 

2 pomocní dělníci 

– provádějí jednoduché pomocné montážní práce dle pokynů izolatérů, 

– zajišťují přípravu a třídění materiálů, 

– provádějí údržbu a úklid pracoviště, 

– čistí stroje a zařízení. 

1 vazač 

– vlastní vazačský průkaz, 

– připevňuje materiál k jeřábu. 
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1 jeřábník 

– vlastní jeřábnický průkaz, 

– řídí a obsluhuje jeřáb a přepravuje náklad, 

– provádí dohled nad bezpečností jeřábu a provádí jeho údržbu. 

  Vedoucí pracovní čety musí být řádně proškolen, musí mít oprávnění a znalosti 

k dané činnosti a zodpovídá za provedenou práci. Ostatní pracovníci musí být taktéž 

proškolení a musí se řídit pokyny vedoucího pracovní čety. 

 

 Stroje a pracovní pomůcky 2.6

 

 Strojní zařízení 2.6.1

– jeřáb, 

– stavební výtah, 

– propanbutanový hořák. 

 

 Ruční nářadí 2.6.2

– pila na polystyren, 

– nože na živičné izolace, 

– izolatérské špachtle, 

– válečky na válečkování spojů, stříkací pistole, 

– ocelové pravítko minimální délky 1 m, 

– tesařská tužka, štětce, mastná křída, metr, speciální zapalovač, nůž s háčkem, 

– vrtačka, kladivo, 

– metr, smeták, lopata. 

 

 Ochranné pracovní pomůcky 2.6.3

– ochranný oděv a obuv s ocelovou špičkou, 

– ochrannou přilbu, 

– osobní zajištění proti pádu (postroj + lano + tlumič pádu), 

– ochranné brýle, rukavice. 
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 Pracovní postup 2.7

 

 Chronologický postup prací 2.7.1

Podkladová plocha pro nanesení penetrace musí být suchá, čistá, bez ostrých 

výčnělků a soudržná. Výčnělky a nesoudržné části je potřeba odstranit z povrchu bruskou a 

vyspravit ho cementovou maltou. Veškeré nečistoty, např. oleje, tuky apod., je potřebné 

z podkladu rovněž odstranit. Prach z broušení musí být odstraněn. Před nanesením 

penetrace DEKPRIMER je nutné důkladně promíchat obsah nádoby. Aplikuje se za 

suchého počasí a teplotě podkladu mininálně +5°C. Nanáší se rovnoměrně válečkem, 

štětcem nebo stříkací pistolí. Po zaschnutí penetrační vrstvy (< 2 hod.) je možné nanést 

další vrstvu penetrace nebo vrstvu asfaltového pásu. 

Po zaschnutí penetrace se provede hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu 

s nosnou vložkou z hliníkové fólie kašírovanou skleněnými vlákny. Pás se nataví 

plamenem pomocí propanbutanového hořáku. Tento pás plní parotěsnou funkci. Pásy si 

nejdříve roztáhneme, aby došlo k jejich narovnání. Všechny pásy se kladou stejným 

směrem a musí být navzájem posunuty o polovinu šířky pásu. Při pokládání jednotlivých 

pásu musí být dodržena vazba tak, aby čelní spoje byly prostřídány a styk bočního a 

čelního spoje měl tvar do T, ne do X. Všechny role pásu se musí nepřetržitě při natavování 

rovnoměrně rozvíjet. Každý pás je třeba nejdříve rozvinout, umístit do správné polohy, 

důkladně svinout jednu polovinu ke středu a natavit ji. Poté se svine a nataví druhá 

polovina rolí.  

Tepelně izolační vrstvu tvoří izolační desky z pěnového polystyrenu Isover EPS 

100S. Pro přilepení izolačních desek k asfaltovému pásu použijeme asfaltové lepidlo 

VEDATEX-adhaesiv. Jedná se o lepidlo, které vykazuje pevnost lepení, která zřetelně 

převyšuje pevnosti lepení běžných asfaltových lepicích hmot. Obzvláště výrazná je 

počáteční pevnost lepení a tím i bezpečnost proti sání větru. Je prospěšné, že tepelně 

izolačními deskami a pásy je ještě v prvních minutách po nanesení lepidla možno hýbat a 

mohou tak být sraženy těsně k sobě. Následující vysoký nárůst pevnosti lepení zajišťuje 

trvanlivost spojení. VEDATEX-adhaesiv je lepidlo za studena, které zůstává funkční i za 

nepříznivých povětrnostních podmínek. Izolační desky se provádí ve třech vrstvách. 

Vrstvy izolace se k sobě lepí pomocí vlhkostí vytvrzujícího jedno-komponentního nízko-

expanzního lepidla PUR, na bázi polyuretanu s vysokou odolností proti vodě a teplotě. 

Jednotlivé dílce izolace se kladou v jedné vrstvě na sraz co nejtěsněji. Musí dojít 

k vytvoření převazby mezi jednotlivými řadami izolačních desek ve vrstvě tak, aby 

přesahy pásu byly ve tvaru T minimálně o 200 mm.  
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Horní vrstva izolačních desek vytváří spád střešní roviny. U této konstrukce střechy 

je použita metoda různých spádu střešních rovin, kdy výška střešního pláště v místě atiky 

je všude stejná. Izolační desky v horní vrstvě budou na stavbu již dovezeny v takovém 

stavu, v jakém budou do konstrukce střešního pláště zabudovány. Jednotlivé desky musí 

být řádně označeny a očíslovány pro jednodušší montáž. Po dokončení spádové vrstvy 

z izolačních desek, provedeme EPS atikový klín. Nakonec se ještě provede vytažení 

tepelné izolace nad atiku a přilepení polystyrenu ke zdivu pomocí PU lepidla. 

Na spádovou vrstvu izolačních desek se provádí hlavní hydroizolační vrstva 

složená ze spodního samolepícího hydroizolačního pásu Glastek 30 Sticker a z vrchního 

hydroizolačního pásu Elastodek 40 Standard Dekor, které jsou vyrobeny z SBS 

modifikovaného asfaltu.  

Pásy si rozložíme z důvodu jejich narovnání. Všechny pásy v hydroizolaci se 

kladou jedním směrem, kolmo ke spádu střešní roviny. Pásy musí být vůči sobě posunuty o 

polovinu šíře pásu. Pásy se kladou na vazbu tak, aby čelní spoje byly prostřídány a styk 

bočního a čelního spoje měl tvar do T (ne do X). Vrstvy pásů nad sebou pokládáme 

podélně v jednotném směru a prostřídáme je navzájem o polovinu šířky pásu. V 

hydroizolační vrstvě, která je složena z více pásů, se pásy mezi sebou celoplošně svařují. 

Při natavování SBS modifikovaných pásů je důležité pamatovat, že při teplotě asi 600 °C 

dojde ke znehodnocení struktury SBS modifikovaného asfaltu. Proto je nepřípustné 

používat tzv. kombajn, ale je nutné používat ruční plynový hořák. Při natavování se musí 

role pásu nepřetržitě rovnoměrně rozvíjet. Nahřátí krycí vrstvy SBS modifikovaného 

asfaltu musí být co možná nejkratší a intenzivní, aby nedošlo k poškození nosné vložky. 

Ve vlnkách vznikají netěsnosti. Každý pás je třeba nejdříve rozvinout, uložit do správné 

polohy, důkladně svinout jednu polovinu ke středu a natavit ji. Následně se svine a nataví 

druhá polovina rolí. Při natavování role pásu je možné postupovat dle tzv. rozbalovače rolí 

(zahnutou trubkou s delší rukojetí). Trubka s vymezovacími válečky se nasune do role a 

izolatér roli táhne za sebou. Díky tomu vidí na tavící se asfalt a nešlape po čerstvě 

nataveném pásu. Pás se přitlačuje pouze vahou role a izolatér couvá a nevidí za sebe. Musí 

být opatrný u okrajů střechy.  

Další metoda využívá ocelovou trubku o průměru cca 60 mm a délky asi o 50 mm 

menší než je šířka role, na kterou se navine pás k natavování. Natavovanou část role 

izolatér posouvá a přitlačuje nohou. Role je zesílena trubkou, takže až do konce je pás 

dobře přitlačován. Při této metodě má izolatér přehled o dění před sebou, ale pohybuje se 

po čerstvě nataveném pásu a nevidí dobře na nahřívání asfaltu. Spoje a překrytí pásu se 

doporučuje natavovat až po natavení kompletní plochy pásu. Je nutné ponechat okraj pro 
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provaření nenatavený. Tato metoda je sice pracnější, ale má výhodu v menším riziku 

provedení nekvalitního spoje.  

Pásy klademe vždy kolmo na spád a přesahy jednotlivých pásů musí být u bočního 

přesahu minimálně 80 mm a u čelního přesahu minimálně 100 mm. 

Hydroizolační vrstvy se zatáhnou až k atice na tepelnou izolaci, kde dojde k jejich 

ukotvení. 

K lepení prostupů instalací přes parotěsnící vrstvu použijeme lepicí pásku Isover 

VARIO MultiTape SL, která je univerzální a vysoce pružná.  

Nakonec se provede oplechování atiky pomocí ocelové příponky a krycího 

pozinkovaného plechu tl. 0,55 mm. Ocelová příponka se ke zdivu přichytí pomocí 

kotevního šroubu.  

                      [9] 

 Opatření na konci směny 2.7.2

Na konci směny musí pracovníci uklidit pracoviště a zakrýt plachtami konstrukce 

před nepříznivými povětrnostními vlivy. Jedná se především o konstrukci atiky a nově 

provedené izolační vrstvy z polystyrenu a z asfaltových pásů. 

 

 Opatření v zimním období 2.7.3

Nepředpokládá se práce v zimním období. 

 

 Nejčastější chyby 2.7.4

U hydroizolační vrstvy může dojít k nekvalitnímu provedení asfaltových pásů. 

Pokud dojde ke vzniku puchýřů a prasklin, je nutné nekvalitní část izolace vyříznout a 

provést znovu. Další chybou je netěsnost tepelně izolační vrstvy. Musíme dbát na těsné 

spojení všech izolačních desek a zabránit tak tepelným ztrátám. 

 

 Jakost a kontrola kvality 2.8

 Kontrola provádění prací se provádí u každé vrstvy, než bude zakryta vrstvou další. 

Vrstva musí být před zakrytím další vrstvou řádně převzata. Kontrolu provádí 

stavbyvedoucí a výsledky kontrol, závady a jejich odstranění zaznamená do stavebního 

deníku. Zjištěná závada se musí označit a předat k opravě. Kontroluje se podklad, 

jednotlivé vrstvy, jejich tloušťky, pracovní prostředí a kvalita ochranné vrstvy.  

 Podklad pro provedení penetrace musí být rovinný, suchý a čistý. Maximální 

nerovnost podkladu může být 5 mm na délku latě 2 m. Penetrace musí být provedena 

celoplošně z předepsaného materiálu. 
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 Hydroizolační vrstva musí být celistvá. Nesmí mít puchýře a praskliny. U 

hydroizolační vrstvy dále kontrolujeme přesah jednotlivých pásů a jejich spojení, a 

připojení k podkladu. 

 Tepelně izolační vrstva musí být celistvá, bez mezer, aby nedocházelo k tepelným 

ztrátám. 

 Před použitím materiálu je důležité zkontrolovat záruční dobu, a jestli není materiál 

poškozen. Dále je potřeba provést kontrolu projektové dokumentace, její rozsah a úplnost.

  

 Bezpečnost a ochrana zdraví 2.9

V průběhu výstavby je nutné dodržovat základní požadavky: 

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

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

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

při práci. 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce. 

Nařízení vlády č. 495/200 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků. 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu. 

Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí, 

aby neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky 

k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude 

zapsáno ve stavebním deníku. Každý pracovník svým podpisem potvrdí účast na školení. 

Stroje na staveništi musí být zabezpečeny před možnou manipulací cizími osobami.  

 

 Ekologie 2.10

Novostavba bytového domu nevykazuje žádné negativní vlivy na životní prostředí a 

neobsahuje žádné nebezpečné látky. Na pracovišti budou dodržovány veškeré předpisy a 

ustanovení:  

ČSN 83 7000 – Soustava norem v oblasti ochrany přírody. Základní ustanovení. 

Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí. 

Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 



2013/2014                            Technologický postup provádění ploché střechy vybraného objektu 

Návrh variant technologického postupu provádění střešních konstrukcí u vybraného objektu Stránka 69 

Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon. 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

 

 Změnové řízení 2.11

Změnové řízení podléhá ustanovení dokumentovaného postupu společnosti v ON 

„Změnové řízení‘‘. 

 

 Rozdělovník 2.12

Bude provedeno celkem 5 kopií technologického předpisu. 1 kopie pro 

stavbyvedoucího, 2 kopie pro dodavatele a 2 kopie pro investora. 
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3   Porovnání variant 

 

V této kapitole byly posouzeny jednotlivé varianty zastřešení objektu z hlediska 

tepelně-technického, finančně nákladového a časového. 

 

 Porovnání z hlediska tepelně-technického posouzení 3.1

Porovnání bylo vytvořeno v programu Teplo 2010. 

 

 Tepelně-technické posouzení sedlové střechy 3.1.1

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Krov - TI mezi a pod krokvemi 

 

 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  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 

   2  Jutafol N AL 170 Special  0,0002       0,390  95000,0 
   3  Isover UNI  0,060       0,035  1,0 
   4  Isover UNI  0,160       0,050  1,0 

   5  Jutadach 135 AP  0,0002       0,390  100,0 
 

 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 =   0,952 
  

  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 =   0,20 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). 
 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 Tepelně-technické posouzení ploché střechy 3.1.2

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Jednoplášťová 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:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Porotherm strop  0,250       1,100  23,0 

   2  Foalbit Al S 40  0,0042       0,210  188240,0 
   3  Isover EPS 100 S Stabil (1)  0,160       0,037  30,0 
   4  Glastek 30 Sticker  0,004       0,210  29000,0 

   5  Elastodek 40 Standard Dekor  0,004       0,210  30000,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,015 = 0,807 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,949 
  

  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 =   0,21 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: 0,096 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS 100 S Stabil (1)). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,096 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0011 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0084 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 Porovnání finančně nákladové 3.2

Porovnání bylo vytvořeno v programu KROS plus. 

 

 Rozpočet sedlové střechy 3.2.1

 

 

 

 

Obr. 1 -  Krycí list rozpočtu sedlové střechy 
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Obr. 2 -  Rozpočet sedlové střechy 1/2 
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Obr. 3 -  Rozpočet sedlové střechy 2/2 

Obr. 4 -  Rekapitulace rozpočtu sedlové střechy 
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 Rozpočet ploché střechy 3.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 -  Krycí list rozpočtu ploché střechy 
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Obr. 6 -  Rozpočet ploché střechy 1/2 
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Obr. 7 -  Rozpočet ploché střechy 2/2 

Obr. 8 -  Rekapitulace rozpočtu ploché střechy 
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 Porovnání časové náročnosti výstavby 3.3

 Harmonogram sedlové střechy 3.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 -  Harmonogram sedlové střechy 
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 Harmonogram ploché střechy 3.3.2

 

 

 

 

Obr. 10 -  Harmonogram ploché střechy 
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 Srovnání jednotlivých variant 3.4

 

Parametr 
 

Sedlová střecha Plochá střecha 

Hodnota Jednotka Hodnota Jednotka 

Součinitel prostupu tepla 0,20 W/m
2
K 0,21 W/m

2
K 

Cena střechy za 1 m
2
 s DPH 6 081,72 Kč 5 848,85 Kč 

Plocha střechy 340,82 m
2
 256,75 m

2
 

Délka výstavby 17,25 den 13,25 den 

 

 

Po posouzení důležitých aspektů jednotlivých porovnání byla jako optimální 

varianta zvolena jednoplášťová plochá střecha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Srovnání variant zastřešení Tab. 3 - 
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4   Závěr 

V práci je proveden návrh variant technologického postupu provádění střešních 

konstrukcí u vybraného objektu. 

 V úvodní kapitole byla provedena technická zpráva k zadanému objektu bytového 

domu. Technická zpráva obsahuje části A - E a jejich obsah a rozsah jednotlivých částí byl 

přizpůsoben zadání bakalářské práce, typu a účelu stavby, stavebně technickému 

provedení, vlivu na životní prostředí, podmínkám v území a době trvání stavby. Obsahuje 

tedy průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a dokumentaci objektů a technických 

a technologických zařízení. 

V dalších částech byly zpracovány technologické postupy provádění krovu a ploché 

střechy u bytového domu. Výsledkem technologických postupů je návrh materiálů, jeho 

doprava a skladování, určení pracovních podmínek a personálního obsazení, převzetí 

staveniště, určení pracovního nářadí a pomůcek a jednotlivé pracovní postupy. 

Součástí bakalářské práce jsou rozpočty, harmonogramy a tepelně technické 

posudky pro jednotlivé varianty, které jsou porovnány v závěrečné kapitole. Na základě 

závěrečného porovnání byla zvolena jako optimální varianta zastřešení jednoplášťovou 

plochou střechou. 
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