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Tématem diplomové práce je porovnání dvou hydroizola ních materiál  v etn  

vypracování technologického postupu hydroizolace spodní stavby polyfunk ního objektu.  

Technologický postup byl zpracován pro asfaltové pásy a PVC fólie. Sou ástí diplomové 

práce je také vyhodnocení postup  podle r zných ukazatel , které mohou ovlivnit výstavbu 

z hlediska finan ního a asového plánování.  Druhá ást diplomové práce spo ívá ve 

vytvo ení výkresové dokumentace dle zadání diplomové práce v etn  dokumentace pro 

provedení stavby. 
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The annotation of thesic 

 

The theme of my thesis, is to compare two hydro-insulation materials including 

development of technological progress of the hydro-insulation of the lower construction of the 

multi-functional object. Technological progress was created for bitumen strips and PVC foil. 

Part of my thesis is also aimed at the evaluation of processes according to different 

conditions, which can affect construction from the view of financial and time planning. 

Second part of my thesis focuses on creating project documentation according to the task of 

thesis, including technical documentation for implementation. 
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.p.  íslo popisné 

Mpa  Megapascal 

Vak  Vodovody a kanalizace 
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K   Koruna 
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SBS  Styren- butadien-styren 

UT  Upravený terén 

PT  P vodní terén 
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1 ÚVOD 

V diplomové práci se zabývám porovnáním dvou hydroizola ních materiál  pro izolaci 

spodní stavby. Materiálem izolací je asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL a 

PVC fólie ALKORPLAN 35 034. Byly vytvo eny dva technologické postupy, které byly 

v záv ru porovnány a vyhodnoceny podle r zných ukazatel . Pro oba druhy izolací byly 

zpracovány položkové rozpo ty a asové harmonogramy na ást etapy izolace spodní stavby. 

Dále byla zpracována výkresová dokumentace podle zadání diplomové práce. Výkresy jsou 

p iloženy v p íloze. 
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2 A – PR VODNÍ ZPRÁVA 

2.1 Identifika ní údaje 

2.1.1 Údaje o stavb  

Název stavby:  Vícepodlažní polyfunk ní budova, která má charakter ob anské vybavenosti.  

Místo stavby: Stavební parcela íslo 1503/2, Hodonín, ulice Mlýnská 1212. 

2.2 Údaje o území 

Rozsah ešeného území 

Území, na kterém je stavba situována, se nachází na okraji m sta Hodonín v pr myslové 

zón . Zastav ná plocha území je cca 462 m2. Celková vým ra pozemk  je cca 2 750 m2. 

 

Údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  

Území se nenachází v žádné památkové zón , nejsou zde žádná jiná chrán ná území a oblast 

se nenachází ani v záplavové zón . Území se nenachází na poddolovaném území. 

 

Údaje o odtokových pom rech 

Odtokové pom ry se výstavbou objektu nezm ní. Kolem objektu bude rozsáhlý travnatý 

pozemek investora, který umožní dostate né vsakování srážkových vod na tomto pozemku 

(p. . 1503/2). 

 

Údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 

nebo územní opat ení, pop ípad  nebyl-li vydán územní souhlas 

Navržená dokumentace je v souladu s územní plánovací dokumentací pro m sto Hodonín. Pro 

toto území nebyl stanovený regula ní plán. 
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Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop . s regula ním plánem 

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

stavebních úprav podmi ujících zm nu užívání stavby, údaje o jejím souladu s územn  

plánovací dokumentací 

Na stavbu polyfunk ního domu prob hlo územní ízení, kde bylo vydáno rozhodnutí 

k umíst ní stavby, a následn  pak stavební ízení, jehož výsledkem bylo vydání stavebního 

povolení trvající 2 roky. 

 

Údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území  

Novostavba je navržena tak, aby spl ovala všechny požadavky na využití území stanovené 

vyhláškou . 501/2006 Sb. [1] Navíc je navržena v souladu s obecn  technickými požadavky 

na výstavbu a p íslušným navazujícím zákonem, citovaným normám a p edpis m.  

 

Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán   

Projektová dokumentace daného objektu je v souladu s dot enými orgány, tudíž spl uje 

všechny jejich požadavky. 

 

Seznam výjimek a úlevových ešení 

V p ípravné fázi projektu nejsou projektantovi známy žádné výjimky ani úlevová ešení, která 

by m la být brána v potaz. 

 

Seznam souvisejících a podmi ujících investic 

Sou ástí výstavby jsou i samotné p ípojky inženýrských sítí. Z tohoto pohledu zde již nejsou 

žádné jiné podmi ující investice. 

 

Seznam pozemk  a staveb dot ených provád ním stavby 

Pouze výstavba na pozemku investora .p. 1503/2 Hodonín, ulice Mlýnská. 
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2.3 Údaje o stavb  

Nová stavba, nebo zm na dokon ené stavby:  

Jedná se o novou stavbu polyfunk ního domu. 

Ú el užívání stavby:  

Stavba polyfunk ního domu byla navržena jako budova ob anské vybavenosti. Stavbu lze 

rozd lit na dv  ásti, z nichž první ást bude využita jako ást prodejní (prodejny) a  druhá 

ást je spíše zam ena na administrativu (kancelá e).  

 

Trvalá, nebo do asná stavba:  

Stavba polyfunk ního domu je navržena jako stavba trvalá. 

 

Údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis :  

Stavba nepodléhá ochran  podle jiných právních p edpis . tzn. nejedná se o žádnou památku, 

která by musela podléhat památká ské komisi. 

 

Údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických požadavk  

zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou . 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání [2]. Dále stavba spl uje požadavky 

vyhlášky . 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby [3], se zm nou vyhlášky 

20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby [4], kterou se m ní vyhláška 268/2006 Sb. 

Vstup do objektu je opat en oddilatovanou vstupní rampou se sklonem 1:16. Ší ka odpovídá 

platným rozm r m z výše zmín ných vyhlášek. Dále je v objektu ešeno 1 x WC jako 

bezbariérové. 

 

Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných 

právních p edpis   

Projekt je navržen v souladu s dot enými orgány, a tudíž spl uje všechny jejich p ipomínky a 

požadavky. 

 

Seznam výjimek a úlevových ešení 

V p ípravné fázi projektu nejsou projektantovi známy žádné výjimky ani úlevová ešení, která 

by m la být brána v potaz. 
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Navrhované kapacity stavby 

Zastav ná plocha:                462 m2   

Obestav ný prostor:           3 777 m2  

 

Užitná plocha : 

1. PP       141,92  m2 

1. NP       281,42  m2 

2. NP       281,42  m2 

3. NP       157,25  m2 

 

Po et funk ních jednotek: 

1.NP   4x Kancelá , 2x Prodejna, 5x WC, 2x Sklad, 1x Výlevka, 1x Místnost pro 

uklíze ku 

2.NP  5x Kancelá , 2x Prodejna, 4x WC, 3x Sklad, 1x Výlevka, 1x Kuchy ka 

3.NP  3x Kancelá , 2x WC, 1x Sklad, 1x Výlevka, 1x Kuchy ka 

   

Základní bilance stavby 

Hospoda ení s deš ovou vodou v okolí objektu je vy ešeno vsakováním. Objekt má plochou 

st echu, kde jsou ty i vpusti, které svádí vodu do sb rného potrubí, jež následn  odvádí vodu 

do kanalizace.  

T ída energetické náro nosti budovy byla vyhodnocena jako úsporná a zárove  spl uje 

vyhlášku 148/2007 Sb., o energetické náro nosti objektu. [5].  

 

Základní p edpoklady výstavby 

P edpokládaná doba výstavby je 14 m síc . len ní na objekty viz projektová dokumentace. 

 

Orienta ní náklady stavby 

Orienta ní cena stavby byla stanovena na 22 500 000 K  bez DPH, a to na základ  

rozpo tových ukazatel  a obestav ného prostoru. 
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3 B – SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

3.1 Popis a ú el objektu 

Ú elem této stavby je zajistit dostate ný prostor kancelá í pro nov  vznikající malé firmy. 

Sou ástí objektu nejsou jenom kancelá e, ale nachází se v n m ty i v tší prostory s využitím 

jako prodejní místo. Objekt se nachází na parcele . 1503/2 v ulici Mlýnská a je ve vlastnictví 

m sta Hodonín.  Ze stavebn  technického hlediska se jedná o skeletovou prefabrikovanou 

konstrukci. Objekt bude rozd len na dv  stavební ásti S.01 a S.02. Celková zastav ná plocha 

je cca 462 m2.  

3.1.1 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt je áste n  ešený jako bezbariérový a odpovídá požadavk m vyhlášky 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpe ující bezbariérové užívání staveb. Terén u 

vstupu do objektu je -0,300 mm od isté podlahy (± 0, 000). Výšková hranice byla p ekonána 

bezbariérovou rampou, jejíž povrch je ze zámkové dlažby. Sklon rampy je 1:16, což odpovídá 

normovaným sklon m z vyhlášky. Dále je v objektu vy ešeno jedno bezbariérové wc, které je 

navrženo op t v souladu se zmín nou vyhláškou. 

3.1.2 Bezpe nost p i užívání stavby 

Stavba byla navržena v souladu s obecnými technickými podmínkami pro užívání staveb. 

Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. [8] Dále stavba vyhovuje 

p edpis m stanovenými požární bezpe ností. Co se tý e únosnosti a stability objektu byla 

projektová dokumentace, ádn  prozkoumána a p ekontrolována statickým výpo tem.   

 

3.1.3 Základní charakteristika objektu 

Konstruk ní a materiálové ešení 

Konstruk ní systém objektu je navržen jako skelet. Objekt bude založen na prefabrikovaných 

odstup ovaných patkách s kalichem, do nichž budou uloženy svislé nosné prvky konstrukce 

(sloupy) o rozm rech 300 x 300 mm. Materiál svislých konstrukcí a patek je železobeton. 

Vyztužení obou prvk  musí být navrženo statickým výpo tem. Vodorovné ztužení konstrukce 
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tvo í pr vlaky a ztužidla. Obvodové výpl ové zdivo je navrženo z Porothermu o tl. 300 mm. 

viz výkresová dokumentace. Zast ešení objektu je jednopláš ovou plochou st echou. Skladba 

konstrukce viz výkres ploché st echy D1.1.-10.  

 

Mechanická odolnost a stabilita 

Ztužení objektu je ve vodorovném i svislém sm ru. Vodorovné ztužení je tvo eno pr vlaky a 

ztužidly. Svislé ztužení zajisti výtahová šachta a svislé nosné konstrukce. aste né ztužení je i 

výpl ovým obvodovým zdivem. Na celý objekt byl zpracován statický posudek, který vyšel 

v kladném hodnocení. 

 

3.2 Achitektonické, funk ní, dispozi ní a urbanistické ešení 

Stavba bytového domu nabízí nejen moderní vzhled, ale i moderní ešení kancelá í. 

Polyfunk ní d m se p i svém moderním zrealizování nijak výrazn  neodlišuje od ostatních 

budov. Vstup do objektu je z jižní strany. Sou ásti objektu S.02 jsou t i nadzemní podlaží  

a podsklepená ást. V ásti objektu S.01 jsou dv  nadzemní podlaží. V suterénu se nachází 

archivní prostor pro jednotlivé kancelá e a technická místnost, která je umíst na  

v t sné blízkosti schodišt . 

3.2.1 Po et funk ních jednotek 

Nadzemní podlaží 

1.NP   4x Kancelá , 2x Prodejna, 5x WC, 2x Sklad, 1x Výlevka, 1x Místnost pro 

uklíze ku 

2.NP  5x Kancelá , 2x Prodejna, 4x WC, 3x Sklad, 1x Výlevka, 1x Kuchy ka 

3.NP  3x Kancelá , 2x WC, 1x Sklad, 1x Výlevka, 1x Kuchy ka 

 

P ízemí: 

1.PP  9x Sklepní kóje (využití jako archivy), 1x Technická místnost 

 

Vegeta ní ešení kolem objektu bude zajišt no zatravn ním hned po dokon ení 

dokon ovacích zemních prací. Navíc se v okolí objektu vyskytují stromy, které byly na p ání 

investora zachovány. K p ekonání výškového rozdílu mezi podlahou 1.NP a UT je z ízena 
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bezbariérová rampa o délce 2000 mm se sklonem 1:16. Podesta má délku 1500 mm, což 

odpovídá vyhlášce  398/2009 Sb,. o obecných technických požadavcích zabezpe ujících 

bezbariérové užívání stavby. [2] 

 

3.3 Zásady organizace výstavby 

3.3.1 Popis staveništ  

Staveništ  se nachází na parcelním . 1503/2 Hodonín, ulice Mlýnská. Rozm ry staveništ  

jsou 50 x 72 m. Katastrální území Hodonín. Celé staveništ  je oploceno mobilním plotem 

TEMPOFOR do výšky 2 m. Vjezd a vstup na staveništ  bude neustále pod dohledem 

vrátného, který sídlí na vrátnici p ímo u vstupu na staveništ . Vstupní brána bude opat ena 

zna ením ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠT  NEPOVOLANÝM OSOBÁM.  Další 

ozna ení bude klást d raz na nošení bezpe ností helmy a reflexní vesty v celém areálu 

staveništ , viz obr.1 Bezpe nostní cedule.[9] Na staveništi budou uspo ádány bu ky, které 

budou rozd leny pro pracovníky, pro stavbyvedoucího, a sociální bu ky. Komunikace na 

staveništi bude vyskládána z betonových panel . Chodník pro p ší bude zpevn ná plocha 

pomocí kameniva hrubé frakce a následného zhutn ní. Celé staveništ  bude uspo ádáno dle 

výkresu Za ízení staveništ , který je p ílohou.  
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Obr. 1 – Bezpe nostní cedule .[9] 

3.3.2 Odvodn ní staveništ  

Vzhledem k výsledk m geologického pr zkumu, který prokázal výskyt podzemní vody 

v hloubce 2 m pod plánovanou základovou spárou, nemusí být ešeno odvodn ní spodní vody. 

Ve stavební jám  budou vykopány odvod ovací rýhy se spádem 2%. Voda bude odvád na do 

jednoho sb rného místa a od erpána kalovým erpadlem do místa ur eného na výkresu 

Za ízení staveništ .  

3.3.3 Napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Podrobn jší popis jednotlivých sítí napojených na technickou infrastrukturu v etn  míst 

p ipojení ur í výkres staveništ  a technická zpráva k za ízení staveništ . 

 

3.3.4 Vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky  

Provád ní stavby nebude mít tém  žádný negativní vliv na okolí a sousední pozemky. 

Zhotovitel stavby musí po celou dobu stavby udržovat na staveništi a mimo n j po ádek  

a nezne iš ovat okolní prostranství. Zhotovitel musí zajistit p i nep íznivém po así o išt ní 

vozovky od projížd jících vozidel, která m žou zp sobit její zabahn ní. V p ípad  silného 

zne išt ní je zapot ebí zajistit strojní vy išt ní komunikace. V suchých letních dnech bude 

zajišt no kropení komunikace na staveništi, aby nedocházelo ke zvýšené koncentraci 
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prašnosti v okolí. Ochrana proti hluku je zajišt na pracovní dobou, která je stanovena od 6:00 

do 18:00. Po 18:00 se nesmí na staveništi používat žádné hlu né stroje. 

 

3.3.5 Ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení d evin 

Staveništ  bude oploceno mobilním oplocením TEMPOFOR do výšky 2 m. Celková délka 

oplocení 244 m. P i p edání staveništ  nebyly p edány zhotoviteli informace o zachování 

strom  i jiné zelen . Vyskytují se zde pouze k oviny, které budou odstran ny p ed zahájením 

skrývky ornice. Na pozemku se nenacházejí žádné další objekty, které by musely být 

odstran ny p ed samotným provád ním stavby. 

 

3.3.6 Maximální zábory pro staveništ  (do asné/trvalé) 

Staveništ  nebude vyžadovat do asné ani trvalé zábory. V p ípad  jakýchkoliv zm n je nutno 

ešit zábor s p íslušným ú adem v Hodonín . 

 

3.3.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i 

výstavb , jejich likvidace 

Na vzniklou su  budou p ipraveny kontejnery, které budou vyváženy dle pot eby jejich 

pln ní. Ostatní vzniklé odpady se budou rozt i ovat, pokud je lze t ídit, tak i t ídit. Na 

výkresu Za ízení staveništ  jsou vymezené plochy pro kontejnery na odpad. Nakládání 

s odpady podle zákona . 185/2001 Sb., o odpadech. [10] a Vyhlášky MŽP . 381/2001 Sb., 

Katalog odpad .[27] 
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KÓD 

ODPADU 

NÁZEV KATEGORIE ZP SOB LIKVIDACE 

20 03 99 Sm sný odpad, obaly Q1, Q6 D1 (sb rná nádoba a odvoz smluvní 

organizací na skládku) 

17 05 04 Zemina vyt žená 

s kameny 

Q1 D1 (odvoz na skládku) 

17 09 04 Sm sný stavební odpad Q1 D1 (odvoz na skládku) 

17 06 04 Izola ní materiály 

netoxické 

Q1 D1 (odvoz na skládku) 

20 01 38 D evo Q1 D1 nebo R1 (odvoz na skládku, nebo 

jako palivové d evo) 

20 01 13 

20 01 28 

Zbytky barev a edidel C41, H3 

H4, H5, H6 

D1 (odvoz na ízenou skládku) 

 

Tab.5 - P edpokládaný vznik odpad  [10] 

3.3.8 Bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 

P ed provád ním výkopových prací bude nejd íve sejmuta skrývka ornice tl. 200 mm, která 

bude odvezena na deponii vzdálenou cca 5 km od staveništ . Samotné hloubení stavební jámy 

bude provedeno na dva hloubkové stupn . První hloubkový stupe , který bude uložen  

a deponován na staveništi, poslouží na zp tné dosypání a úpravu terénu po dokon ení prací. 

Druhý hloubkový stupe  již bude odvezen na skládku. 

 

3.3.9 Ochrana životního prost edí p i výstavb  

B hem realizace m že být životní prost edí ovlivn no nep íznivými ú inky ze strany 

staveništ , co se tý e vibrací, hluku, zvýšené prašnosti a zne išt ní vozovek za nep íznivého 

po así. Vibrace a hluk pouze v pracovní dob  6:00 – 18:00. Zvýšená prašnost bude 

odstra ována zkrápn ním komunikací na staveništi. Dopravní vozidla musí být o išt na p ed 

odjezdem ze staveništ , pop . vozovka se o istí na konci pracovní sm ny. 
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3.3.10 Zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi 

Na staveništi musí být dodrženy bezpe nostní p edpisy, které se týkají bezpe nosti  

a ochrany zdraví na staveništi. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat pravidla BOZP.  Za 

dodržování p edpis  zodpovídá stavbyvedoucí. Kopie plánu BOZP bude vystavena na dve ích 

bu ky stavbyvedoucího.  

Legislativa: 

Zákon . 309/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví 

p i práci na stavb  [11] 

Zákon . 262/2006 Sb., Zákoník práce [17] 

Zákon . 183/2006 Sb., Stavební zákon v platném zn ní [12] 

Na ízení vlády . 591/2009 Sb., o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i 

práci [7] 

Na ízení vlády . 523/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam stnanc  p i 

práci [13] 

Na ízení vlády 201/2010 Sb., kterým se stanoví podmínky a zp sob evidence úraz , hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu, ve zn ní pozd jších p edpis . [14] 

SN 27 01 40 Bezpe nostní p edpisy pro zdvihadla, je áby a jiná za ízení se strojním 

pohonem. [15] 

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO DODRŽOVÁNÍ BOZP NA STAVENIŠTI 

- Odborn  vyškolený personál p es BOZP 

- Dodržení technologických a pracovních p edpis  

- P erušení prací p i nep ízni klimatických podmínek 

- Udržování po ádku na staveništi 

- Správné vedení a organizace práce 

- Pravidelná kontrola stavebních stroj , ná adí 

3.3.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb 

Výstavba se nijak výrazn  nedotkne okolních pozemk  a staveb. Staveništ  bude oploceno po 

obvodu nepr hledným oplocením do výšky 2 m. Nebude zasahovat do p ší zóny  

a nebude p ekážet osobám se sníženou schopností pohybu. 
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3.3.12 Zásady pro dopravní a inženýrské opat ení 

Pro p ehlednost a bezpe nost p i výjezdech ze staveništ  budou umíst na dopravní zna ení. 

Další zna ení budou umíst na na p ilehlých komunikacích.  

3.3.13 Postup výstavby, rozhodující termíny 

- P evzetí staveništ  od investora 

- Ohrani ení staveništ  oplocením 

- Zemní a výkopové práce 

- Osazení patek a základových pražc  do výkopu rýh 

- Monolitická dobetonávka základových pas  

- Hutn ní, pokládka materiálu dle S1 a vybetonování podkladního betonu 

- Hydroizolace stavby 

- Osazení svislých nosných prvk  na základové patky 

- Osazení vodorovných prvk  (ztužidla, pr vlaky, stropní panely) 

- Vyzdívání obvodového zdiva, p í ek 

- Zast ešení objektu 

- Osazení vn jších výplní otvor  

- Rozvody, omítky, podlahy 

- Klempí ské práce a záme nické práce 

- Dokon ovací práce 

- P edání stavby stavebníkovi 

 

Termíny jsou stanoveny v p íloze Harmonogram provád ní prací. Zodpov dnost za 

dodržování termín  provád ní a dokon ení prací má stavbyvedoucí. 
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4 D – DOKUMETACE OBJEKT , TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZA ÍZENÍ 

4.1 Architektonicky – stavební ešení 

4.1.1 Technická zpráva 

 
P ÍPRAVA ÚZEMÍ A ZEMNÍ PRÁCE 

Po vym ení požadované plochy se p ed zahájením výkopových prací musí nejd íve sejmout 

ornice po výšce 300 mm, která bude odvezena na trvalou skládku ve Strážnici, vzdálené  

4 km od místa staveništ . Po skrývce ornice se vyty í za pomoci nivela ních p ístroj  hlavní 

vyty ovací body a ozna í se obrysy jámy lavi kami. Hloubení stavební jámy bude provád no 

strojn  hloubkovými rypadly ve dvou etapách hloubení a výkopek bude odvážen na 

mezideponii nákladním automobilem Tatra T608, která je umíst na na staveništi, viz výkres 

Za ízení staveništ , do vzdálenosti max. 50 m. Hloubka stavební jámy od sejmutí ornice je 

2650 mm. Zajišt ní proti sesuvu p dy bude díky svahování jámy, které bude v pom ru 1:1 

(45°). Dále bude p i hloubení proveden nájezd do jámy pro stroje, který bude pod úhlem 7° 

(12%). Ve výkopu se po vyt žení ozna í obrysy vápnem pro vykopání jámy  

a pro uložení základových patek. Výskyt hladiny podzemní vody je podle pr zkumu až 

v hloubce okolo 5 m od základové spáry patky, takže nemusí být provedena žádná zvláštní 

opat ení proti výskytu vody v základové spá e i jám . Výkopy pro patky budou hloubeny 

strojn , avšak bude nutné jejich ru ní do išt ní. Rozm ry patek 1800 x 1800 x 700 mm. 

Výkopy pro rýhy a patky budou provád ny strojn  rypadlem na traktorovém podvozku. 

Rozm ry rýhy pro uložení základových pražc  6000 x 300 x 500 mm. 

 

  IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU 

B hem zam ování pozemku na radon nebyl zjišt n výskyt radonu v okolí stavby, proto není 

pot eba nijak zvláš  izolovat stavbu proti plyn m. Navíc budou použity izola ní fólie 

ALKORPLAN 35 034, které mají schopnost izolovat stavbu jak proti vod , tak i proti 

plyn m. 
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ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Nepodsklepená ást 

Základovou konstrukci skeletu tvo í prefabrikované základové patky o rozm rech 1600 x 

1600 x 1000 mm. Jsou odstup ované a s kalichem pro uložení a zakotvení sloup . Patky se 

budou ukládat do výkopu ur eného pro uložení patky na vyrovnávací betonovou vrstvu o tl. 

100 mm, která bude v kontaktu se základovou spárou v hloubce 1150 mm v nepodsklepené 

ásti objektu. Pro osazování patek bude použit autoje áb Liebher. Mezi patky se budou také 

osazovat prefabrikované základové pražce o rozm rech 5600 x 500 x 700 mm dle výkresu 

základových konstrukcí. Uložení pražc  na patky bude pomocí ozubu a dalšího zajišt ní, 

nap . p iva ení. Hloubka uložení pražc  v nepodsklepené ásti je 0, 750 mm.  

 

Podsklepená ást 

Hloubka pro uložení patek v podsklepené ásti je 4150 mm. Vyrovnávací betonová vrstva 

 o tl. 100 mm je potom v hloubce 4250 mm. Základové pražce u nepodsklepené ásti jsou 

v kontaktu se základovou spárou pro pražce v hloubce 3850 mm. Základ pro schodišt  

 o rozm rech 400 x 500 x 1750 mm bude monolitický z betonu C 20/25. Hloubka založení 

schodišt  je 3550 mm. U výtahové šachty bude základ v hloubce 4350 mm pod úrovní terénu. 

Základ výtahové šachty nebude prefabrikovaný, ale monolitický C 20/25. Tlouš ka základu je 

300 mm.  

Jakmile budou uloženy patky a základové pražce, je pot eba zhutnit navezený násyp mezi 

pražci. Po dosažení požadované míry zhutn ní se vyskládá na zhutn nou zeminu RIGIPS EPS 

PERIMETR tl. 150 mm. Pokládka probíhá v hloubce 3350 mm. Na vyskládanou izola ní 

vrstvu se provede vyrovnávací vrstva z betonové mazaniny tl. 30 mm. V místech pod 

p í kami POROTHERM  tl. 140 mm bude položena ocelová sva ovaná sí  jako výztuž. 

 

HYDROIZOLACE 

Hydroizolace objektu bude ešena proti vod  voln  stékající a zemní vlhkosti, nikoli proti 

vod  tlakové. Použitý materiál na hydroizolaci je PVC fólie ALKORPLAN 35 034, a to jak 

na svislé, tak vodorovné konstrukce. Pod izola ní vrstvu musí p ijít ochranná vrstva 

geotextilie FILTEK 500 g/m2 . Stejn  d ležité je položit vrstvu geotextilie na izolaci. 
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SVISLÉ KONSTRUKCE 

Obvodové zdivo plní pouze funkci výpl ového zdiva. Je použit materiál POROTHERM 30 

P+D na maltu vápenocementovou MVC15. Výška zdiva je 3000 mm. Vyzdívání do výšky 

pr vlak  a ztužidel. Na vnit ní p í kové zdivo je použit materiál POROTHERM 14 P+D, 

systém zd ní na maltu. P í ky u sociálních za ízení tvo í POROTHERM 8 P+D. Výška 

vyzd ní zdiva v suterénu byla navržena 2750 mm. Sv tlá výška v suterénu je 800 mm. 

Výtahová šachta je vyzd na z tvárnic POROTHERM 30 P+D. Výtahovou šachtu je nutné 

vázat žb v ncem po výšce vyzdívání 2750 mm. Beton v nce C 16/20 o výšce 150 mm. 

Ztužující a nosnou konstrukcí jsou schodiš ové st ny, na které je uložena schodiš ová 

mezipodesta. Zdivo zárove  plní funkci ztužení konstrukce. Materiál POROTHERM 30 P+D. 

Nosným svislým prvkem jsou prefabrikované železobetonové sloupy, které jsou uloženy do 

cementové malty v kalichu a p enáší zatížení na prefabrikované patky. Sloupy jsou navrženy 

v modulu o osové vzdálenosti 6000 mm. Rozm r sloup  je 300 x 300 mm. Beton C 20/25. 

Sloupy budou o délce vždy na jedno podlaží. Jednotlivé délky sloup  jsou popsány ve 

výkresu každého podlaží.  Spojení sloupu a pr vlaku je pomocí apkova styku. 

 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Podélné ztužení objektu je zajišt no prefabrikovanými žb ztužidly po obvodu konstrukce. 

Ztužidla jsou uložena mezi pr vlaky typu “L“ a “T“, které jsou uloženy na nosných žb 

sloupech. Ztužidlo je na obou koncích opat eno ozubem pro jednodušší uložení a napojení na 

pr vlaky, viz výpis prefabrikovaných ástí. P í né ztužení objektu zajiš ují “T” pr vlaky, 

které mají rozp tí 6000 mm a jsou opat eny prostupy na ocelové trny, které vystupují ze 

sloup  z d vodu napojení. Spojení pr vlak  bude svarovým spojem. 

Stropní konstrukce bude ešena pomocí stropních p edpjatých betonových panel  Spiroll. 

Rozm ry a délky jsou vyzna eny ve výkresu stropních konstrukcí. Uložení panel  Spiroll je 

minimáln  150 mm na vykonzolované “T” a “L” pr vlaky. Panely budou uloženy v podélném 

sm ru, viz výkres strop . Tlouš ka panel  byla zvolena 200 mm. Prostupy jsou ešeny dle 

zásad pro úpravy panel , viz montážní p íru ka panel  Spiroll. Dobetonávky prostup  budou 

z betonu C 16/20. Vždy musí být provedeno obedn ní. Po pokládce panel  se mezi spáry 

vkládá výztuž a zalije se zálivkovým betonem.  

Schodiš ová mezipodesta je uložena do nosných schodiš ových st n POROTHERM 30 P+D 

na maltu POROTHERM TM. Hloubka uložení min. 150 mm. 
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ST EŠNÍ KONSTRUKCE  

St ešní konstrukce objektu S01 a S02  jsou navrženy jako ploché st echy jednopláš ové. 

Skladba konstrukce je uvedena ve výkresu ploché st echy. Jako vhodná parozábrana byl 

navržen GLASTEK AL 40 MINERAL. Na tepelnou izolaci byl použit materiál EPS 100 S od 

DEKTRADE v tl. 200 mm, který slouží jako vhodný podklad pro vyskládání spádové plochy 

z tepeln  izola ních dílc  EPS 100 S. Hydroizola ním materiálem je pak asfaltový pás 

GLASTEK 30 STICKER PLUS a jako druhá vrstva izola ní materiál ELASTODEK 40 

SPECIAL DEKOR. Objekty vystupující nad st ešní rovinu musí být ádn  zaizolovány, aby 

bylo zabrán no pr niku vody do konstrukce. Spád st ešní roviny je navržen 3%. Odvodn ní 

st echy pomocí 4 st ešních vpustí TOPWET o pr m ru 125 mm a s napojovací manžetou.  

Atika je vyzd na z tvarovek POROTHERM 30 P+D do výšky 750 mm. Oplechování atiky 

plechem FeZn tl. 0,7 mm. 

 

SCHODIŠT  

Schodišt  v nadzemních podlažích navrženo jako dvouramenné prefabrikované. Po et stup  

v jednom rameni je 10. Beton t ídy C 16/20. Tlouš ka mezipodesty je 180 mm. Uložení 

mezipodesty je na zdivo, min. hloubka uložení 125 mm mezi výtahovou šachtou  

a st nou schodiš ového prostoru. Mezipodesta je opat ena ozubem, stejn  jako ramena 

schodišt . Rozm ry mezipodesty 5700 x 1325 x 180 mm.  Schodišt  je opat eno zábradlím do 

výšky 1000 mm. Stupn  o rozm rech 167 x 300 mm. Ší ka schodiš ového ramene je 1325 

mm. Schodišt  v 1.PP je rovn ž prefabrikované, rozm ry stup  172 x 295 mm. Ší ka 

schodiš ového ramene je 1 325 mm. Uložení mezipodesty na nosnou svislou st novou 

konstrukci. Založení schodišt  je na základovou konstrukci, kde je p ikotveno k p ipraveným 

ocelovým trn m a obetonováno a izolováno proti vod . 

Výtah bude ešen na zakázku dodavatelskou firmou Výtahy s.r.o. Bude se jednat o výtah 

trak ní bez strojovny. Stroj výtahu bude umíst n v horní ásti výtahové šachty, nebo ve 

výtahové prohlubni šachty.  

 

KOMÍNOVÁ T LESA 

V administrativní budov  se nenachází žádná komínová t lesa.  
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P EKLADY 

1.PP 

VÝPIS PREFABRIKOVANÝCH ÁSTÍ POROTHERM 

OZN. NÁZEV ROZM R DÉLKA HMOTNOST KS 

P2 P EKLAD POROTHERM 7 70X238X1250 1250 35Kg/m 33 

P5 P EKLAD POROTHERM 7 70X238X1250 1250 35Kg/m 4 

P6 P EKLAD POROTHERM 7 PLOCHÝ 70x145x1250 1250 20Kg/m 10 

 

Tab. 1 – P eklady v 1.PP 
 

 

1.NP 

VÝPIS PREFABRIKOVANÝCH ÁSTÍ POROTHERM 

OZN. NÁZEV ROZM R DÉLKA HMOTNOST KS 

P1 P EKLAD POROTHERM 7 70X238X1750 1750 35Kg/m 72 

P2 P EKLAD POROTHERM 7 70X238X1250 1250 35Kg/m 6 

P3 P EKLAD POROTHERM 7 70X238X1500 1500 35Kg/m 15 

P4 P EKLAD POROTHERM 7 70X238X2500 2500 35Kg/m 9 

P5 P EKLAD POROTHERM 7 PLOCHÝ 71x115x1250 1250 17Kg/m 10 

P6 P EKLAD POROTHERM 7 PLOCHÝ 71x145x1250 1250 20Kg/m 8 

 

Tab. 2 – P eklady v 1.NP 
 

2.NP 

VÝPIS PREFABRIKOVANÝCH ÁSTÍ POROTHERM 

OZN. NÁZEV ROZM R DÉLKA HMOTNOST KS 

P1 P EKLAD POROTHERM 7 70X238X1750 1750 35Kg/m 75 

P2 P EKLAD POROTHERM 7 70X238X1250 1250 35Kg/m 6 

P3 P EKLAD POROTHERM 7 70X238X1500 1500 35Kg/m 21 

P4 P EKLAD POROTHERM 7 70X238X1000 1000 35Kg/m 3 

P5 P EKLAD POROTHERM 7 PLOCHÝ 71x115x1250 1250 17Kg/m 10 

P6 P EKLAD POROTHERM 7 PLOCHÝ 71x145x1250 1250 20Kg/m 8 

P7 P EKLAD POROTHERM 7  70x238x2500 2500 35Kg/m 6 

 
Tab. 3 – P eklady v 2.NP 
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3.NP 

VÝPIS PREFABRIKOVANÝCH ÁSTÍ POROTHERM 

OZN. NÁZEV ROZM R DÉLKA HMOTNOST KS 

P1 P EKLAD POROTHERM 7 70X238X1750 1750 35Kg/m 39 

P3 P EKLAD POROTHERM 7 70X238X1500 1500 35Kg/m 10 

P4 P EKLAD POROTHERM 7 70X238X1000 1000 35Kg/m 3 

P5 P EKLAD POROTHERM 7 PLOCHÝ 71x115x1250 1250 17Kg/m 4 

P6 P EKLAD POROTHERM 7 PLOCHÝ 71x145x1250 1250 20Kg/m 7 

P7 P EKLAD POROTHERM 7 PLOCHÝ 70x238x2500 2500 35Kg/m 6 

 

Tab. 4 – P eklady v 3.NP 
 

P eklady POROTHERM 7 a PLOCHÝ se ukládají do cementové malty min. 15 mm. Délka 

uložení na nosnou konstrukci záleží na délce p ekladu. P eklady do délky 2000 mm posta í 

uložit min. 125 mm na nosnou konstrukci. P eklady od délky 2000 mm se musí ukládat min. 

200 mm na nosnou konstrukci.  

 

HYDROIZOLACE, PAROZÁBRANY, GEOTEXTILIE 

ST ECHA: 

- Parozábrana GLASTEK AL 40 MINERAL 

- Hydroizola ní pás GLASTEK 40 SPECIAL DEKOR a GLATEK STICKER 30 PLUS 

 SPODNÍ STAVBA: 

- Hydroizola ní fólie PVC ALKORPLAN 35 034 

- Geotextilie FILTEK 500 g/m2 

PODLAHY 

SKLADBA PODLAHY S1 – PODLAHA NA TERÉNU 

 -KERAMICKÁ DLAŽBA 300 x 300 mm     10 mm 

 -FLEXIBILNÍ LEPIDLO          5 mm 

 -BETONOVÁ MAZANINA C16/20         80 mm 

 -GEOTEXTILIE FILTEK 500 g/m2            2 mm 

-HI ALKORPLAN 35 034               2 mm 

 -GEOTEXTILIE FILTEK 500 g/m2            2 mm 

-BETONOVÁ MAZANINA C16/20         30 mm 

-SEPARA NÍ PE FÓLIE 

 -RIGIPS EPS P PERIMETR                        120 mm 
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SKLADBA PODLAHY S2 – PODLAHY KANCELÁ E 

 -PVC PODLAHA                   3 mm 

 -LEPIDLO PROFILEP NA PVC             5 mm 

 -ANHYDRIT ANHYFAST 30 MPa          50 mm 

 -SEPARA NÍ PE FÓLIE            0,1 mm 

-KRO EJOVÁ IZOLACE ISOVER       40 mm 

 -PANELY SPIROLL             220 mm 

 

 

 

SKLADBA PODLAHY S3 – CHODBY A PRODEJNY 

 -KERAMICKÁ DLAŽBA                 8 mm 

 -FLEXIBILNÍ LEPDILO               5 mm 

 -ANHYDRIT ANHYFAST 30 MPa          50 mm 

 -SEPARA NÍ PE FÓLIE              0,1 mm 

-KRO EJOVÁ IZOLACE ISOVER        40 mm 

 -PANELY SPIROLL              220 mm 

 

SKLADBA PODLAHY S4 – SCHODIŠT   

 -KERAMICKÁ DLAŽBA                  8 mm 

 -FLEXIBILNÍ LEPDILO               5 mm 

 -ŽB DESKA             180 mm 

 

SKLADBA PODLAHY S8 – SOCIÁLNÍ ZA ÍZENÍ WC 

 -KERAMICKÁ DLAŽBA 300 x 300 mm       10 mm 

 -FLEXIBILNÍ LEPIDLO                5 mm 

 -HYDROIZOLA NÍ ST RKA                 5 mm 

 -ANHYDRIT ANHYFAST 30 MPa           50 mm 

 -SEPARA NÍ PE FÓLIE              0,1 mm 

-KRO EJOVÁ IZOLACE ISOVER        40 mm 

 -PANELY SPIROLL          220 mm 
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TEPELNÁ IZOLACE 

Budova je po obvodu konstrukce zateplena tlouš kou tepelné izolace 180 mm. Tepeln  

izola ním materiálem jsou desky Baumit EPS-F tl. 180 mm. Na podlahu na terénu byly 

použity izola ní desky PERIMETR EPS – P 120 mm. Ochranná konstrukce svislé 

hydroizolace RIGIPS EPS – P 100 mm. Tepelná izolace mezi p eklady EPS 80 mm. St ešní 

konstrukce je zateplena izola ními deskami EPS 100 S, kde min. tlouš ka je 220 mm, na ni 

p ijdou spádové klíny EPS 100 S na vyspádování st ešní roviny.  

 

KLEMPÍ SKÉ KONSTRUKCE 

Oplechování atiky, materiál pozinkovaný plech FeZn tl. 0,7 mm, povrchová úprava nát rem. 

Rozvinutelná ší ka 740 mm. Po p ipevn ní plechu se hlavi ky kotvicích šroub  zacínují, aby 

bylo zabrán no možnosti vniknutí vody. Povrchová úprava odstín RAL 3007. Parapety budou 

z taženého hliníku, opat eny na krajích 2x PVC krytkou. Odstín parapetu je RAL 3007. 

Rozm ry jednotlivých parapet  viz výpis klempí ských prvk . Výlez na st echu je zajišt n 

ocelovým p dním výlezem ROTTO s n žkovými shrnovacími schody. Rozm ry 1400 x 700 

mm. Oplechování FeZn tl. 0,7 mm. Umíst ní v S01 v 2.NP.  

 

 TRUHLÁ SKÉ KONSTRUKCE 

Dve e interiérové d ev né, viz výpis truhlá ských prvk . Okna objektu budou d ev ná 

EUROOKNO ST 68. Obložkové zárubn  budou instalovány do objektu až po dokon ení 

podlah, strop  a omítek v etn  vymalování. Obložkové zárubn  budou potaženy CPL 

laminem. Zárubn  budou použity pro klasické jednok ídlové dve e. Odstín buk. D ev né 

madlo u schodišt  – materiál buk. 

 

  PLASTOVÉ KONSTRUKCE 

Sv tlíky do suterénu ACO MARCANT 1000 x 1000 x 400 mm. Napojen nástavec ACO 

ARCANT. Odvodn ní sv tlíku je již sou ástí dodávky, viz technický list. Sv tlík bude 

opat en ocelovou m ížovinou na povrchu. Podlahová vpus  použitá v technické místnosti, 

musí být uložena v nejnižším bod  místnosti dle výkresu D.1.1 – 4. Typ a pr m r vpusti 

stanoví výpis prvk . 
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ZP SOB ZALOŽENÍ OBJEKTU 

P ed zahájením realizace stavby byl proveden geologický pr zkum. Výsledky pr zkumu 

ukázaly, že zemina, která se nachází na staveništi, je p evážn  hlinitý písek. Ve v tších 

hloubkách okolo 5 m se nachází únosné podloží. Výskyt podzemní vody je v hloubce okolo 5-

6 m, to znamená, že nedojde k ovlivn ní vodou p i zakládání stavby a nebude pot eba 

od erpávat vodu i jinak ešit její výskyt.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o skeletovou konstrukci, je zp sob založení na 

prefabrikovaných odstup ovaných patkách, které leží na vyrovnávací vrstv  betonové 

mazaniny tl. 100 mm C 20/25. Hloubka založení objektu je z ejmá bu  z výkres  ez ,  

nebo výkresu základových konstrukcí. Musí být zajišt na hloubka proti promrzání, což je 800 

mm. 

VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ 

Stavba nemá žádný zásadní vliv na životní prost edí, není zdrojem škodlivých látek, exhalací 

prachu do ovzduší a ani zdrojem nep íjemného hluku, což by obt žovalo okolí. 

 

DOPRAVNÍ EŠENÍ 

Napojení stavby je na místní dopravní systém. Objekt je situován v ulici Mlýnská, která se 

napojuje na ulici K ížová. Naproti vchodu do objektu, p es chodník, je z ízeno parkovišt  pro 

uživatele polyfunk ního domu. Vjezd na parkovišt  je z ulice Mlýnská.  Kolem objektu je 

z ízen chodník ze zámkové dlažby. Nedaleko objektu, cca 150 m, se nachází autobusová 

zastávka. Vlakové nádraží je vzdáleno 1 km od objektu. 

 

  EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERENNÍCH ÚPRAV 

Stavební pozemek se nachází v prost edí s minimálním nebo žádným p evýšením, a proto 

nejsou pot eba žádné velké terénní úpravy. Nejsou známy žádné informace, že by území bylo 

poddolováno. Nenachází se ani v žádném  záplavovém území.  Plochy kolem objektu budou 

zatravn ny a bude vysazena zele .  

 

  OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU 

Navržený bytový d m je proveden v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby.[3] P i samotné realizaci je nutné dodržovat p edpisy týkající se 

bezpe nosti práce na staveništi, které jsou stanoveny vyhláškou . 502/2006 Sb., o obecných 

technických požadavcích na výstavbu.[6] Na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších 
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minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích.[7] Objekt 

umožní bezbariérové užívání dle vyhlášky .398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb. [2] 

 

  OCHRANA OBYVATELSTVA 

Nov  navržená administrativní budova spl uje všechny základní požadavky z hlediska pln ní 

úkolu ochrany obyvatelstva. V projektové fázi byl brán z etel na soulad s vyhláškou . 

50/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. [8] 

 

  TEPELN  TECHNICKÉ POSOUZENÍ 

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠT  

 - NOSNÁ KONSTRUKCE POROTHERM 300 P+D 

 - PENETRA NÍ NÁT R BAUMIT GRUND 

 - LEPIDLO NA TI EPS-F BAUMIT PROCONTACT 

 - TI DESKY EPS – F TL. 180 mm  

 - KOTVENÍ, TALÍ OVÉ HMOŽDINKY H1 ECO 8/60 UX 215 mm 

 - LEPÍCÍ ST RKA BAUMIT VYZTUŽENÁ SÍTÍ STARTEX 

 - PENETRA NÍ NÁT R BAUMIT GRUND  

 - ZÁKLADNÍ NÁT R UNIPRIMER 

 - FASÁDNÍ OMÍTKA BAUMIT STYLE RAL 3041 

 

VYHODNOCENÍ SKLADBY OBVODOVÉHO PLÁŠT  PROGRAM TEPLO 2011 

 

 SKLADBA KONSTRUKCE 

 

Posouzení  

íslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda  [W/mK]  Mi [] 

   1  Porotherm Universal   0,020       0,800  14,0 

   2  Porotherm 30 P+D na klasickou  0,300       0,260  10,0 

   3  Baumit EPS-F   0,180       0,041  40,0 
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 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) [28] 

 Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

 Vypo tená hodnota: U =   0,17 W/m2K 

 

 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

 

SKLADBA KONSTRUKCE 

 

Posouzení skladby u ŽB sloupu 

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

   1  Porotherm Universal  0,020       0,800  14,0 

   2  Železobeton 2  0,300       1,580  29,0 

   3  Baumit EPS-F  0,180       0,041  40,0 

 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypo tená hodnota: U =   0,21 W/m2K 

 

 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

  

Vyhodnocení podle platné platné normy SN 73 0540 –2 – Tepelná ochrana budov. [28] 
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5 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZA ÍZENÍ STAVENIŠT  

5.1 Úvod 

Tato technická zpráva slouží jako nedílná sou ást výkresu „Za ízení staveništ “ 

polyfunk ního domu v ulici Mlýnská. Stavební parcela 1503/2 je majetkem investora, nachází 

se v m st  Hodonín, v katastrálním území Hodonín. Pozemek nebyl p ed odkoupením 

investorem nijak využíván a není na n m postavena žádná stavba. Nachází se zde pouze 

k oviny a d eviny, které budou odstran ny. V okolí stavební parcely jsou administrativní 

budovy. Pozemek je v územním plánu veden jako stavební parcela, není nijak oplocen a je 

nyní majetkem investora stavby. 

5.2 Popis stavby 

Jedná se o vícepodlažní polyfunk ní budovu, která má charakter ob anské vybavenosti. 

V objektu se budou nacházet prodejní a kancelá ské prostory. Konstruk ní systém stavby je 

skeletový, založený na prefabrikovaných patkách. Svislou nosnou konstrukcí jsou 

železobetonové sloupy. Budova bude áste n  podsklepená. Rozm ry objektu 36,66 m x 

18,680 m. Na obvodové zdivo bude použit POROTHERM 30 P+D  na maltu POROTHERM 

TM. Budova bude zateplena tepeln  izola ním materiálem tl. 180 mm. Na nenosné svislé 

konstrukce uvnit  objektu bude použit taktéž systém POROTHERM. Typ a tlouš ku st n 

stanoví výkres podlaží. Zast ešení objektu bude jednopláš ovou st echou plochou. 

5.3 Geologické podmínky stavby 

P ed zahájením realizace stavby byl proveden geologický pr zkum. Výsledky pr zkumu 

ukázaly, že zemina, která se nachází na staveništi, je p evážn  hlinitý št rk. Ve v tších 

hloubkách okolo 5 m se nachází únosné podloží. Výskyt podzemní vody je v hloubce okolo 5-

6 m, to znamená, že nedojde k ovlivn ní vodou p i zakládání stavby a nebude pot eba 

od erpávat vodu i jinak ešit její výskyt.  
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5.4 P ekážky na staveništi 

Na pozemku se nenachází žádné rostlé stromy, které by musely být zachovány. Dále se na 

pozemku nevyskytují další objekty, které by n jakým zp sobem bránily zahájení zemních 

prací.  

5.5 Ochrana staveništ  

Kolem celého staveništ  bude z ízeno mobilní nepr hledné oplocení do výšky 2 m od firmy 

TEMPOFOR. Vjezd a vstup na staveništ  bude pod neustálou kontrolou vrátného, jehož 

bu ka bude situována u vstupu. Bezpe nostní opat ení staveništ  je popsáno v ásti Zásady 

organizace výstavby.  

5.6 P íjezd na staveništ  a napojení na ve ejnou dopravu 

Hlavní vjezd na staveništ  je z ulice Mlýnská. B hem výstavby bude komunikace opat ena 

dopravními zna kami o snížení rychlosti a výjezdu t žkých vozidel z d vodu bezpe nosti  

a zachování plynulosti provozu.  

5.7 Doprava na staveništi 

Pro svislou dopravu a výstavbu bude použit v žový je áb Liebherr TT 32, jehož popis je 

uveden v p íloze. Pro svislou dopravu bude sloužit také plošinový výtah trubkový GEDA do 

výšky 14 m, který zajistí p epravu zd ného materiálu, pop . dalších stavebních prvk  na 

požadované místo.  Vodorovná p eprava na staveništi bude na zpevn né komunikaci 

z betonových panel , kde jejich délka a uložení jsou vyzna eny na výkresu Za ízení 

staveništ . Vnitrostaveništní komunikace musí být d kladn  zpevn na. Chodník pro p ší na 

staveništi okolo bun k bude vytvo en nasypaným a zaválcovaným kamenivem hrubé frakce. 

Bu ky se budou ukládat na zpevn nou plochu makadamem. P ed pokládáním bun k musí být 

nasypáno, zhutn no a zaválcováno kamenivo hrubé frakce 30-45.  

5.8 Systém zásobování materiály 

erstvý beton bude dopravován z nedaleké betonárky v Hodonín  autodomícháva i. Odtud 

budou rovn ž dodávány prefabrikované prvky spolu se stropními panely. Dopravu 
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materiálu zajiš uje dodavatel betonových prvk . Na staveništi musí stavbyvedoucí ur it 

místo složení materiálu a jeho skladování. Množství materiálu je vždy napo ítáno na jedno 

podlaží. Ostatní stavební materiál bude p ivezen taktéž na staveništ  a složen podle 

výkresu Za ízení staveništ . Skladování materiálu se ídí podmínkami pro skladování  

a bezpe nost na staveništi. Z provedených zjišt ní vyplývá, že všechny komunikace, po 

nichž bude uskute ována doprava materiál  a prefabrikát  od výrobce na staveništ , 

vyhovují používaným dopravním prost edk m. 

5.9 Napojení na instituce 

Nejbližší stanice m stské policie a zdravotnického st ediska se nachází od místa výstavby cca 

5 min jízdy autem. Ošet ujícím léka em je MUDr. Jan Kope ný, tel. 784 945 546. D ležitá 

telefonní ísla jsou vystavená na dve ích bu ky stavbyvedoucího.  

5.10 Napojení sítí za ízení staveništ  

Voda:  

Z místní ve ejné vodovodní sít  bude vybudována provizorní p ípojka z PVC DN 63. Místo 

napojení je vyzna eno na situaci Za ízení staveništ . Podrobn jší informace o napojení 

poskytne správce sít  Vak Hodonín. Hloubka uložení p ípojky min. 1000 mm pod zeminou.  

Na staveništi bude vybudována vodom rná sk í ka s vodom rem a hlavním uzáv rem, která 

bude umíst na p ed bu kou stavbyvedoucího. Voda bude napojena jak na sila, tak na bu ku 

sociálního za ízení. 

 

Elektrická energie:  

Bude zajišt na p ípojka NN z ve ejné sít . Povede nad vozovkou a na hranici pozemku bude 

z ízen d ev ný sloup, po kterém bude kabel sveden pod zem min 0,6 m. Po staveništi povede 

pod povrchem zem  (cca 0,6 m) k hlavnímu rozvad i na staveništi a dále ke všem za ízením, 

která pot ebují elektrickou energii. Podzemní vedení, které povede p es vozovku na staveništi, 

musí být opat eno chráni kou Koruhard DN 60. Elektrická sí  bude opat ena elektrom rem, 

který se bude nacházet vedle vodom ru, za bu kou stavbyvedoucího. 
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Kanalizace:  

Nová kanaliza ní p ípojka PVC DN 200, která bude z ízena v míst  dle výkresu Za ízení 

staveništ , bude napojena na revizní šachtu. Revizní šachta PVC DN 600 bude umíst na 

v míst  ur eném výkresem Za ízení staveništ . Do revizní šachty bude svedena kanalizace 

PVC DN 100 ze sociálních bun k. Kanalizace bude v hloubce min. 800 mm. Spádování min. 

2%. Po dokon ení stavby bude zrušena do asná kanalizace a vyúst ní v revizní šacht  musí 

být zaslepeno záslepkou. 

5.11 Zásobování staveništ  vodou 

Pro provoz staveništ  pot ebujeme vodu: 

Užitkovou, která bude použita na provozní ú ely stavby – vodovodní p ípojka. 

Pitnou, kterou budou pracovníci využívat ke konzumaci. Nutno zajistit barely s pitnou vodou, 

pop . n jakou menší cisternu. 

Požární k uhašení p ípadného požáru. Tato voda bude zajišt na pomocí hydrantu, 

nacházejícího se kousek od stavby. V p ípad  požáru volat linku 150. 

Dimenzování spot eby vody: 

Sou et spot eb p ipadajících na práce provád né v období maximálního výkonu se stanoví:  

 

 

Voda pro provozní ú ely 

Spot eba vody  m rná 
jednotka 

po et m rných 
jednotek 

st ední norma 
[l/m.j.] 

pot ebné 
množství vody[l] 

Ošet ování betonu m3 49,1 220 10 802 
Omítka(bez vody pro maltu) m2 2 785 25 69 625 

mezisou et A       80 427 
 

Tab. 6 – Voda pro provozní ú ely 
Voda pro hygienické a sociální ú ely 

Spot eba vody  m rná 
jednotka 

po et m rných 
jednotek 

st ední norma 
[l/m.j.] 

pot ebné 
množství vody 

[l] 

Hygienické ú ely 1 pracovník 20 30 600 
Sprchování 1 pracovník 20 45 900 

mezisou et B       1500 
 

Tab. 7 – Voda pro hygienické a sociální ú ely 
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Voda pro technologické ú ely 

Spot eba vody  
      

pot ebné 
množství 
vody(l) 

Staveništ , mytí pom cek atd.   300 

mezisou et C       300 
 

Tab. 8 – Voda pro technologické ú ely 
 

podle vzorce: 

)3600/( ××= tKPQ nnn  l/sec, [9] 

sec/73,3)360010/23007,215006,180427( lQn =××+×+×=  

Kde: 

Qn – spot eba vody v l/s 

Pn – spot eba vody v l/den (sm na 10h) 

Kn- koeficient nerovnom rnosti pro danou spot ebu 

t- doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 

Navrhované potrubí o pr m ru 63 mm (ø 63 mm = 4,90 l/sec). 

5.12 Návrh sociálního za ízení staveništ  

Sociální za ízení slouží sociálním a hygienickým pot ebám pracovník  na staveništi. 

Za ízení staveništ  musí být vybudováno p ed zahájením stavebních prací. Rozsah 

sociálního ZS závisí na po tu pracovník , pro které je budováno, a zejména na po tu 

pracovník , pro které je nutné zajistit stravování, pop . ubytování. Za ízení musí být  

v souladu s platnými hygienickými p edpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. Je 

navrženo na maximální po et pracovník , kte í se na dané stavb  vyskytnou, tj. 30. 

Dodavatelem sociálního vybavení za ízení staveništ  bude firma Toi Toi. 

 

Šatny: minimáln  1,25 m2 na jednoho pracovníka, tj. 20 x 1,25 =25 m2 

Navrženo: 2 x mobilní bu ka BK-1 o rozm rech 2,5 x 6 m = 15m2  x 2 = 30 m2 
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Obr. 2 Bu ka BK-1 [16] 

 

Toalety: minimáln  2 mušle a 2 sedadla (do 50 muž ) 

Navrženo: 2 x mobilní WC za ízení TOI TOI FRESH 1,2 x 1,2 m. 

 

Umývárna: minimáln  pot eba - 1 umyvadlo / 15 osob 

      - 1 sprcha / 20 osob   

Navrženo:  1 x bu ka WC-SK1 o rozm rech 2,5 m x 6 m, která je vybavena: 

-2x elektrické topidlo 

-2x sprchová kabina 

-3x umyvadlo 

-2x pisoár 

-1x boiler 200 litr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Bu ka SK1 [16] 
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5.13 Osazení bun k 

Umíst ní bun k na staveništi bude dlouhodobé, tedy do dokon ení stavby. Bu ky budou 

uloženy na zpevn ných plochách. Celková plocha pro zpevn ní je okolo 82 m2. Dopravu na 

staveništ  zajiš uje dodavatel bun k, který zajistí i jejich následné složení na požadovaném 

míst  na staveništi. Bu ky budou napojeny na vodu a kanaliza ní p ípojku.  

 

Seznam bun k na staveništi 

1 x BK – 1 o rozm rech 2,5 m x 6 m 

1 x BK – 2 o rozm rech 3 m x 2,5 m 

1 x WC – SK1 o rozm rech 2,5 m x 6 m 

2 x WC TOI TOI FRESH o rozm rech 1,2 m x 1,2 m 

2 x BK – 1 o rozm rech 2,5 m x 6 m  

2 x LK – 1 o rozm rech 3 m x 6 m.  

 

5.14 Skladování na staveništi 

Na staveništi se budou nacházet dva typy skladovacích ploch, a to skládky uzamykatelné 

 a skládky volné. Místo uložení skládek je znázorn no ve výkresu Za ízení staveništ .   

V uzamykatelných skládkách se skladují podlahoviny, spojovací sou ásti, vodi e, 

elektrotechnická keramika, svítidla, armatury, kování a zámky, vany, d ezy a umyvadla, 

cement, vápno, sádra, omítkové sm si, dlaždice, obklada ky, sklo.  

 

 

Návrh skladování na staveništi: 

Skladovací plochy jsou na výkresu ozna eny ísly 6,12,13,15,18. 

Celá stavba bude zásobována pr b žn  dle konkrétní pot eby. Po ítá se s materiálovým 

p edzásobením stavby pr m rn  na 1-2 týdny. 

 

Skladovací plochy . 6 – skladovací prostor uzamykatelný o ploše 18 m2. Bude sloužit po 

dobu hrubé stavby pro skládku kusového materiálu, viz výše. 

Skladovací plocha . 12 o ploše 24 m2 bude sloužit po dobu hrubé stavby pro skládku 

kusového materiálu (lešení, bednící dílce apod.) 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 2014 

 

41 
 

Skladovací plocha . 13 o ploše 24 m2 bude sloužit po dobu hrubé stavby pro skládku ocelové 

výztuže, pop . pokud nebude zrovna na staveništi výztuž, lze ji využít pro jiné skladování. 

Skladovací plochy . 14 o ploše 36 m2 budou sloužit po dobu hrubé stavby pro skládku 

prefabrikovaných dílc . 

Skladovací plochy . 15 o ploše 75 m2 a 83 m2 budou sloužit po dobu hrubé stavby jako 

skládka betonových panel  ke zpevn ní plochy a mezideponie. 

Skladovací plochy . 18 o ploše 36 m2 budou sloužit pro skladování zdicích materiál  

POROTHERM. 

 

P EKLADY POROTHERM 

P eklady POROTHERM se dodávají na d ev ných hranolech rozm r  75 x 75 x 960 mm 

balených po 20 kusech v ochranné fólii.  

Na staveništ  budou dovezeny vždy pro 1 podlaží, a to celkov  po tolika kusech, kolik ur í 

stavbyvedoucí. 

Výpo et plochy p eklad : 

Uvažuje se množství vždy na jedno nadzemní podlaží. Výpo et ploch pro 1.NP. 

 

P eklad POROTHERM KP 11,5 a 14,5: 

PTH 14,5x71x1250 –   8ks  1 paleta   1,1875 m2 

PTH 11,5x71x1250 – 10ks  1 paleta   1,1875 m2 

 

P eklad POROTHERM 7: 

PTH 7 70x235x1250 –   6 ks  1paleta  1,185  m2 

PTH 7 70x235x1500 – 15 ks   1paleta    1,44  m2 

PTH 7 70x235x1750 –  72 ks  4 palety    6,72  m2 

PTH 7 70x235x2500 –   9 ks  1paleta  2,375  m2 

 

Celkem 9,6 palet 16,06 m2  

P eklady budou dodány 1 den p ed pokládkou p eklad . Dodány budou vždy dle pot eby p i 

vyzdívání svislé konstrukce, kterou den p ed dodáním oznámí zedníci stavbyvedoucímu. 

Skladování na míst  ur eném výkresem Za ízení staveništ  spolu se zdicími prvky. P eklady 

byly po ítány pouze pro 1.NP.  
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Skladovací plocha pro stropní konstrukci: 

Panely Spiroll se budou skladovat na odvodn né ploše zpevn né makadamem. Ukládání 

panel  Spiroll bude na sebe na minimáln  t i d ev né prokladky, aby nedošlo k pr hybu 

panel , a do výšky max. 2 m. Panely budou uskladn ny na ploše . 14. M žou být využity 

 i ostatní volné skladovací plochy. Celkem m že být uskladn no až 30 panel . Vždy na 

pokládku stropu daného podlaží jedné poloviny objektu. 

 

Skladovací plocha pro zdicí prvky: 

Spot eba POROTHERM 30 P+D - 16ks/ m2 . Cihly jsou dodávány zafoliované na vratných 

paletách 1, 18 m x 1 m. Dodávka 80ks/paleta.  

Tvárnice POROTHERM 30 P+D, hrubá celková spot eba na 1.NP 338 m2.  

338x16=5408 ks. 

Po et palet = 5408 / 80= 67,6 -> 68 palet. Celkem plocha pot ebná na 1.NP 80, 24 m2  

Zásobování bude rozd leno do dvou dn . Po et palet dodávky bude na 1.NP.  Plocha na 

zdicí materiál je vyhrazena o velikosti 36 m2. Skladování palet je možno ve 2 vrstvách.  

 

Zpevn né plochy pro volné skládky 

Plocha pro složení materiálu by m la být pevná (zpevn ný povrch), rovná, odvodn ná,  

a pokud to místní podmínky dovolí, i chrán ná. Materiál by m l z stávat na p epravních 

paletách. Nedodržením t chto zásad m že dojít k znehodnocování materiálu, ale i ohrožení 

bezpe nosti na stavb . Zásadou p i skladování je odd lování materiál  nejen stejných 

rozm r , ale nap íklad i pevnostních specifik tak, aby nemohlo dojít k zám n  materiálu. 

Rovn ž pokud to místní podmínky dovolují, lze paletové zboží skládat do dvou ad. 

Pro dodržení tohoto p edpisu bude volná skládka podsypána makadamovým násypem a poté 

zhutn na a zaválcována do zeminy. 

5.15 Zásady na uspo ádání skládek 

Kusový materiál pravidelných tvar  se m že skladovat do výše 1,8 m, kusový materiál 

nepravidelných tvar  do výše 1 m. Materiál, jehož plocha je v tší než 4 m2  , a materiál, p i 

jehož p emis ování p ipadá na 1 muže váha v tší než 50 kg, se smí skladovat do výše max. 

1,2 m. Pokud se materiál ukládá pomocí mechanism  nebo pokud se p i ru ní manipulaci 

nezvedá výše než 1,2 m, pak se m že skladovat až do výše 2,2 m na do asných a max. 3 m na 

trvalých skládkách. 
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5.16 Postup budování a likvidace staveništ   

Staveništ  se za ne budovat týden p ed zahájením zemních prací a bude se postupn  budovat 

podle pot eb v pr b hu výstavby. Likvidovat se budou postupn  objekty za ízení staveništ  

tak, aby byly p ed záv re ným úklidem a p edáním stavby zlikvidovány a byla provedena 

terénní úprava ploch kolem objektu.   

5.17 Zásady BOZP  

Zákon . 309/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví 

p i práci na stavb  [11] 

Zákon . 262/2006 Sb., Zákoník práce [17] 

Zákon . 183/2006 Sb., Stavební zákon v platném zn ní [12] 

Na ízení vlády . 591/2009 Sb., o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i 

práci [7] 

Na ízení vlády . 523/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam stnanc  p i 

práci [13] 

Na ízení vlády 201/2010 Sb., kterým se stanoví podmínky a zp sob evidence úraz , hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu, ve zn ní pozd jších p edpis  [14] 

SN 27 01 40 Bezpe nostní p edpisy pro zdvihadla, je áby a jiná za ízení se strojním 

pohonem. [15] 

 

6 TECHNOLOGICKÝ POSTUP - HYDROIZOLACE SPODNÍ 

STAVBY, ASFALTOVÉ PÁSY  

6.1 Obecné informace 

Technologický postup eší problematiku s prostupem vody do objektu z vody voln  stékající a 

zemní vlhkosti. P i nedodržení technologického postupu m že docházet k výskytu 

vlhkostních map, plísním a k dalšímu nežádoucímu poškození objektu. P edm tem ešení 

postupu je skeletová konstrukce založená na prefabrikovaných kalichových patkách, do nichž 

se osazují svislé nosné prvky, žb sloupy 300 x 300 mm. Izola ním materiálem byl zvolen 

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Izolace bude provád na pouze v jedné vrstv .  
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6.2 Materiál, doprava a skladování 

Hydroizola ní materiál ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyroben z SBS 

modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je polyesterová rohož plošné hmotnosti 250 g/m2. Pás 

je na horním povrchu opat en jemným separa ním posypem. Na spodním povrchu je opat en 

separa ní PE fólií. ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL je certifikován dle EN 13707 [18], 

EN 13970 [19] a EN 13969 [20] a je ozna ován zna kou shody CE. P ed natavením pás  

bude použit penetra ní nát r DEKPRIMER. [21] 

 

Dopravu materiál  na staveništ  zajiš uje subdodavatel stavby dle objednávky 

stavbyvedoucího. Materiál bude dodán na druhý den objednávky v jedné etap . Využita bude 

silni ní doprava pomocí nákladního automobilu. Rozm ry HI asfaltového pásu 7500 x 1000 x 

4 mm. Plocha jedné role je 7,5 m2.  

 

Skladování rol asfaltových pás  ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL musí být podle 

technického listu ve svislé poloze a musí být chrán ny p ed dlouhodobým p sobením 

pov trnosti a UV zá eni. Skladovány budou v kontejneru, který se nachází na staveništi, viz 

výkres Za ízení staveništ .  Penetra ní nát r je balen nastojato na paletách. Výrobek musí být 

skladován ve svislé poloze pod krytým p íst eškem mimo dosah zdroj  tepla.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o ho lavinu, platí zákaz kou ení. Používání  

a manipulace s otev eným ohn m v blízkosti penetrace a asfaltových pás  je taktéž p ísn  

zakázáno. [21] 

 

P evzetí materiálu má na starosti stavbyvedoucí, pop . osoba ur ená stavbyvedoucím  

a pov ená p evzetím materiálu. Veškeré p ebírky budou zapsány v deníku EVIDENCE 

MATERIÁLU, v etn  dodacích list , kterou vede stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je povinen 

zkontrolovat množství materiálu a to, zda se jedná o správný druh hydroizola ních povlak  

dle projektové dokumentace. Manipulace s asfaltovým pásem na staveništi je za pomocí 

rudlíku. Leh í materiál je p enášen manuáln . 

 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 2014 

 

45 
 

6.3 Spot eba materiálu 

DEKPRIMER 
Vodorovná plocha    458,32 m2 

Svislá plocha    190,96 m2 

Celkem      649,28 m2 

Spot eba 0,25 kg/ m2     162,32 kg 

Celkem bude na stavbu p ivezeno 7 kbelík  po 25 kg asfaltového penetra ního nát ru. 

 

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

Vodorovné plocha   626 m2 

Svislá plocha    226 m2   

Celkem     852 m2 

Jedna role       7,5 m2 

 

Celkem bude na stavbu p ivezeno 114 balení asfaltového pásu ELASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL.  

 

Ve výpo tu byly zapo ítány požadované p esahy na svary pásu. Podrobn jší výkaz vým r 

poskytne rozpo et na asfaltové pásy, který je p ílohou diplomové práce. 

6.4 Pracovní podmínky, p ipravenost 

Podklad musí být istý a nesmí se na n m vyskytovat žádná cizí t lesa. Nesmí být mastný ani 

od barviv a laku. Nesmí být p íliš drsný, mít ostré hrany, být porézní, nesmí v n m být díry, 

vydrolená místa a rovnost by m la být max. 5mm/2m. Musí být osazeny všechny vystupující 

konstrukce nad rovinu konstrukce, aby mohly být tyto konstrukce zabezpe eny HI proti 

vnikání vlhkosti. Dovolená teplota vzduchu pro modifikované pásy ELASTODEK 40 

SPECIAL MINERAL je 10°C (v p ípad  nutnosti zpracovat modifikované pásy za teplot od + 

5 do + 10°C).  Role pásu se p ed pokládkou budou skladovat v uzamykatelném kontejneru, 

který lze vytáp t až do pokládky.[22] 

Ohebnost materiálu je do – 25°C. Nerovnosti podkladu je možné odstranit se ezáním nebo 

roztavením, p ípadn  je možné je vyrovnat následujícími zp soby, které je možné  

i kombinovat: [22] 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 2014 

 

46 
 

Nerovnosti do 5 mm 

• vyrovnání p í ezy z asfaltového pásu 

• na íznutí dílce zespodu a áste né zalomení 

 

Nerovnosti od 5 mm 

• vylití prohlubní rozeh átým asfaltem 

• vyrovnání povrchu sm si expandovaného kameniva a asfaltu 

 

6.5 P evzetí pracovišt  

Pracovišt  k provedení hydroizolace p ebírá vedoucí ety. Musí být sepsán protokol o tomto 

p evzetí a proveden záznam do stavebního deníku. Podepsáním protokolu o p evzetí 

pracovišt  a zahájením prací p ebírá zhotovitel izolace zodpov dnost za pracovišt , své 

zam stnance a kvalitu provedení práce. Dokon ené dílo pak p edává dále. Po provedení práce 

mistr kontroluje vrstvu izolace p ed zakrytím další vrstvou: 

• vizuáln  se zkontroluje spojitost hydroizolace a to, zda rozsah a dimenze hydroizolace 

odpovídá projektu 

• spojení pásu s podkladem a vzájemné spojení jednotlivých vrstev 

• t snost spoj  a p esah  (špachtlí ) 

• opracování a t snost detail  

• zda nedošlo p i pokládce k propálení pásu, protržení, odhalení nosné vložky i k vytvo ení 

bublin. 

6.6 Personální obsazení 

Pracovní eta se skládá z p ti pracovník . Jeden z pracovník  p ebírá zodpov dnost za 

odvedenou práci. Dále organizuje a ídí práci, p ebírá pracovišt  a p edává hotové dílo. 

Zodpovídá za pr b h a kvalitu provád ných prací. P ed položením hydroizola ní vrstvy 

budou pracovníci ádn  pou eni o postupu provád ní hydroizolace, který jim vysv tlí 

kvalifikovaná osoba a seznámí je s BOZP. P i pokládce musí pracovníci používat pracovní 

ochranné pom cky.  
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6.7 Stroje a pracovní pom cky 

P i provád ní hydroizolace bude pot eba toto ná adí: 

-  válec, držák rolí a p ch 

-  pravítko min. délky 1 m 

-  sada št tc , špachtle, metr 

-  ochranný štít na obli ej, ochranné rukavice 

-  propanbutanový ho ák, malý ho ák na natavení asfaltových pás , sirky 

- vhodný pracovní od v a pracovní obuv 

-  lékárni ka 

6.8 Pracovní postup 

Chronologický sled prací: 

a) p evzetí pracovišt  

b) doprava materiálu 

c) pokládka asfaltových pás  v etn  penetrace 

d) p ípadné dokon ení izola ních prací 

e) úklid a následné p edání pracovišt  

 

Na vybetonovanou základovou desku se p ed izolací celé plochy provede penetrace pod 

obvodovým zdivem a do výšky 150 mm se nanese penetrace také na sloupy. Ší ka 

penetra ního nát ru bude min. 300 mm od obvodového suterénního zdiva. Na takto 

p ipravený podklad se p itaví hydroizola ní asfaltový pás o ší ce 1000 mm. P esah od hrany 

vnit ního zdiva bude 300 mm. Tento postup se provede po celém obvodu konstrukce. 

Dalším krokem hydroizolace je provedení penetrace  v ploše 1.PP. Penetra ní nát r 

DEKPRIMER se nanáší v jedné vrstv  vále kem. Doba tvrdnutí penetrace je dv  hodiny. Po 

okrajích betonové desky se osadí náb hové klíny EPS50/50 mm, které umožní bezpe ný 

p echod z vodorovné izolace na svislou, aniž by došlo ke zlomení pásu. Tvarovky budou 

p ipevn ny k podkladu PUR p nou. 

Na rovný a penetrací nat ený podklad se nataví asfaltové pásy, a to k sob  navzájem 

s p esahy p es sebe min. 80 mm a minimáln  v jedné vrstv  tak, aby byly spoje p es sebe 

p ekryty a p itaveny. P ed kladením se pásy rozloží tak, aby se narovnaly. Vrstvy klademe 

podéln , v témže sm ru, a st ídáme je navzájem o polovinu ší ky pásu. elní p esahy 
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ukon íme na vazbu min. ší ky 100 mm. Celkový p esah za okrajem betonové konstrukce iní 

400 mm z d vodu napojení na svislou konstrukci.  Hotový pásový povlak vodorovné 

hydroizolace bude ochrán n betonovou mazaninou tl. 50 mm.   

Jakmile bude vyzd no obvodové zdivo 1.PP, provede se penetrace svislých ploch  

a natavení svislé izolace. Délka svislé izolace bude na celou výšku konstrukce s p idáním 300 

mm, které budou vytaženy nad terén. Spojení vodorovné a svislé izolace bude na svislé 

konstrukci, a to tak, že svislá izolace se p etáhne p es natavenou vodorovnou izolaci  

a d kladn  se k sob  p itaví.  

Jak vodorovná ást hydroizolace, tak svislá ást hydroizolace se bude natavovat celoplošn  

za použití propanbutanových ho ák . Musí být kladen d raz na bezpe nost provád ní práce. 

Provád t izolaci musí vždy minimáln  dv  osoby. 

 

Obr. 4 – Schéma postupu prací izolace 

POZNÁMKY K OBRÁZKU: 

1. Penetrace a izolace sloup  

2. Penetrace a izolace pod obvodovým zdivem 

3. Penetrace plochy a natavení pás  v ploše 
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6.9 Zesílení izolace v kritických místech 

Provád ní vn jších kout  

P i provád ní vn jších kout  musí být nejd ív použit hydroizola ní pás bez posypu a osazen 

náb hový klín. Do kout  se musí natavit p í ez, univerzální tvarovka 3 (Obr. 5) a na svislou 

hranu koutu p í ez, univerzální tvarovka 2 (Obr. 6). Je d ležité, aby byl dodržen p esah min. 

30 mm. V další fázi se p í ezy pásu bez posypu, tzn. koutová tvarovka 1a a 1b (Obr. 8), musí 

natavit v koutu jak na svislou, tak i na vodorovnou plochu podkladní konstrukce. V ploše 

musí být dodržen p esah min. 80 mm. [22] 

 

Provád ní vn jších roh  

P i provád ní izolace vn jšího koutu musí být provedena a natavena první vrstva izolace 

z asfaltového pásu. P i natavování pás  se u roh  ponechají p esahy min. 30 mm a nataví se 

na sebe. Jakmile bude zhotoven podklad, tak se za ne izolovat samotný roh. P i izolování 

používáme univerzální tvarovku 1 (Obr. 5), která se p itavuje na podklad. V další fázi se 

p itavená tvarovka 1 p ekryje univerzální tvarovkou 2 (Obr. 6).  

V poslední fázi se použije rohových tvarovek 1a a 1b (Obr. 7), které se p itaví na plochu  

a dojde k p ekrytí univerzální tvarovky 2. [22] 

 

 

Obr.5 – Univerzální tvarovka 1 a 3 [22] 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 2014 

 

50 
 

 

Obr. 6 – Univerzální tvarovka 2 [22] 

 

Obr. 7 – Rohová tvarovka 1a a 1b [22] 

Pozn.: Hodnota x závisí na typu náb hového klínu. V našem p ípad  x = 50 mm.  
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Obr. 8 – Koutová tvarovka 1a a 1b [22] 

Pozn.: Hodnota x závisí na typu náb hového klínu. V našem p ípad  x = 50 mm.  
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PROVÁD NÍ ROH  

 

Obr. 9 – Postup p i natavování univerzální tvarovky 1 a 2 [22] 

 

Pozn.: P i provád ní izolace na st nu je postup stejný jako u atiky, jen se vynechávají 

tvarovky a p í ezy na atiku. Izolace se provede na požadovanou výšku. 
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PROVÁD NÍ KOUT  

 

 

Obr. 10 – Postup p i natavování univerzální tvarovky 3 a tvarovky 2 [22] 

 

Pozn.: P i provád ní izolace na st nu je postup stejný jako u atiky, jen se vynechávají 

tvarovky a p í ezy na atiku. Izolace se provede na požadovanou výšku. 
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Obr. 11 – Schéma napojení vodorovné HI a svislé HI 

 

Nej ast jší chyby p i provád ní: 

- Nedodržení p esah  u hydroizola ních povlak  

- Špatné ešení detail  (rohové konstrukce, vy nívající konstrukce) 

- Nedostate ná kontrola povrchu p ed pokládkou HI povlak  

- Provád ní HI povlak  v nep íznivých klimatických podmínkách 

- Špatná t snost spoj  
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6.10 Jakost a kontrola kvality 

Izola ní vrstva musí být celistvá, bez puchý  a prasklin. P i kontrole provád ní prací musí 

být každá vrstva, než bude zakryta další vrstvou, ádn  zkontrolována. Kontroluje se pracovní 

prost edí, podklad, jednotlivé vrstvy, p elepování vložek a kvalita ochranné vrstvy. Zjišt né 

závady musí být bezprost edn  odstran ny a všechny podstatné okolnosti zapsány do 

stavebního deníku. Kontrolu, p evzetí a vlastní hodnocení provádí stavbyvedoucí za ú asti 

investora. Výsledky se zaznamenají ve stavebním deníku. 

Kontrola kvality provedení m že být provedena pomocí podtlakové (vakuové) zkoušky.  

Vlastní zkouška je založena na vytvo ení podtlaku (vakua) ve zvonu p iloženém na zkoušené 

místo. Zkoušené místo se p edem nat e detek ním roztokem. Pokud se na daném míst  

vyskytují net snosti, projeví se vytvo ením bublinek. 

6.11 Bezpe nost a ochrana zdraví p i provád ní hydroizolace 

Na pracovišti musí být dodrženy bezpe nostní p edpisy, které se týkají provád ní 

hydroizolace a používání ho lavých materiál  v etn  práce s ohn m. Pracovníci musí být 

proškolení kvalifikovanou osobou.  

Legislativa: 

Zákon . 309/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví 

p i práci na stavb  [11] 

Na ízení vlády . 591/2009 Sb., o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i 

práci [7] 

 

Ochranné prost edky: 

- uzav ená a pevná obuv 

- rukavice 

- dlouhé kalhoty  

- ochranné brýle 
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6.12 Ekologie 

Asfaltové pásy mají nep íznivé vlastnosti pro životní prost edí, proto je d ležitá jejich šetrná 

likvidace. Provádí se bu  ve spalovnách, nebo na vyhrazených skládkách.  Zbytky odpad  

není vhodné s ohledem na životní prost edí a hygienu pálit mimo spalovny odpad .  Odpad je 

za azen podle katalogu odpad  do skupiny „Ostatní odpady“ (neobsahuje dehet). P i ochran  

životního prost edí musí být dodrženy platné zákony a na ízení. 

Zákon 17/1992 Sb., o životním prost edí [23] 

Zákon 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny [24] 

Zákon 183/2006 Sb., Stavební zákon v platném zn ní [12] 

Vyhláška . 381/2006 Sb., Katalog odpad  [27] 
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7 TECHNOLOGICKÝ POSTUP - HYDROIZOLACE SPODNÍ 

STAVBY, PVC FÓLIE ALKORPLAN 35 034 

7.1 Obecné informace 

Technologický postup eší problematiku s prostupem vody do objektu z vody voln  stékající a 

zemní vlhkosti. P i nedodržení technologického postupu m že docházet k výskytu 

vlhkostních map, plísním a dalšímu nežádoucímu poškození objektu. P edm tem ešení 

postupu je skeletová konstrukce založená na prefabrikovaných kalichových patkách, do nichž 

se osazují svislé nosné prvky, žb sloupy 300 x 300 mm. Jako izola ní materiál byla zvolena 

PVC FÓLIE ALKORPLAN 35 034. Izolace bude provád na pouze v jedné vrstv .  

7.2 Materiál, doprava a skladování 

Hydroizola ní materiál PVC FÓLIE ALKORPLAN 35 034 je nevyztužená fólie z m k eného 

PVC. Dopravu materiál  na staveništ  zajiš uje subdodavatel stavby dle objednávky 

stavbyvedoucího. Materiál bude dodán na druhý den objednávky v jedné etap . Využita bude 

silni ní doprava pomocí nákladního automobilu. Rozm ry fóliové role 2,15 m x 20 m x 2 

mm. Plocha jedné role je 43 m2.  Celková plocha k izolaci 650 m2. 

 

GEOTEXTILIE FILTEK 500 g/m2 je netkaná geotextilie zpevn ná vpichováním. Bude 

použita jako podkladní a ochranná vrstva izolace ALKORPLAN. Rozm ry geotextilie 2 m x 

25 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.12 – Geotextilie FILTEK 500 g/m2 [26] 
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Skladování PVC fólie  AKORPLAN 35 034 bude v uzamykatelných kontejnerech, které 

chrání materiál proti odcizení, p ed pov trnostními vlivy a UV zá ením. Spolu s izolací se 

bude skladovat i geotextilie. Umíst ní viz výkres Za ízení staveništ . Vzhledem k tomu, že se 

jedná o ho lavinu, platí zákaz kou ení. Používání a manipulace s otev eným ohn m v blízkosti 

penetrace a asfaltových pás  je taktéž p ísn  zakázáno. [25] 

 

P evzetí materiálu má na starosti stavbyvedoucí, pop . osoba ur ená stavbyvedoucím  

a pov ená  p evzetím materiálu. Veškeré p ebírky budou zapsány v deníku EVIDENCE 

MATERIÁLU, v etn  dodacích list , kterou vede stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je povinen 

zkontrolovat množství materiálu a to, zda se jedná o správný druh a množství hydroizola ních 

povlak  dle projektové dokumentace. Manipulace na staveništi je za pomocí rudlíku. Leh í 

materiál je p enášen manuáln . 

7.3 Spot eba materiálu 

GEOTEXTILIE FILTEK 500 g/m2 
Vodorovná plocha     1 155 m2 

Svislá plocha           401 m2 

Celkem        1 556 m2 

Plocha jedné role je 50 m2. Celkový po et dodaný na stavbu je 31 ks. 

 

ALKORPLAN 35 034 

Vodorovné plocha        577 m2 

Svislá plocha         200 m2   

Celkem      777 m2 

Plocha jedná role je 43 m2. Celkový po et dodaný na stavbu bude 18 ks. Ve výpo tu byly 

zapo ítány požadované p esahy na svary fólie. Podrobn jší výkaz vým r poskytne rozpo et 

na asfaltové pásy, který je p ílohou diplomové práce. 

7.4 Pracovní podmínky, p ipravenost 

Podklad musí být istý a nesmí se na n m vyskytovat žádná cizí t lesa. Nesmí být mastný ani 

od barviv a laku. Nesmí být p íliš drsný, mít ostré hrany, být porézní, nesmí v n m být díry, 

vydrolená místa a rovnost by m la být max. 5mm/2m. Musí být osazeny všechny vystupující 

konstrukce nad rovinu konstrukce, aby mohly být tyto konstrukce zabezpe eny HI proti 
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vnikání vlhkosti. Doporu ená teplota p i pokládce fólie ALKORPLAN 35 034 je  

 + 5 °C a více. Ohebnost materiálu je do – 25°C. Vzhledem k pokládce geotextilie pod 

izola ní vrstvu jsou mírné nerovnosti na podkladní konstrukci zanedbatelné.  

 

Tab. 9 - Minimální doporu ené teploty pro provád ní a kontrolu hydroizolací [26] 

7.5 P evzetí pracovišt  

Pracovišt  k provedení hydroizolace p ebírá vedoucí ety. Musí být sepsán protokol o tomto 

p evzetí a proveden záznam do stavebního deníku. Podepsáním protokolu o p evzetí 

pracovišt  a zahájením prací p ebírá zhotovitel izolace zodpov dnost za pracovišt , své 

zam stnance a kvalitu provedení práce. Dokon ené dílo pak p edává dále. Po provedení práce 

mistr zkontroluje vrstvu izolace p ed zakrytím další vrstvou: 

• vizuáln  se zkontroluje spojitost hydroizolace a to, zda rozsah a dimenze hydroizolace 

odpovídá projektu 

• pevnost svaru 

• t snost spoj  a p esah  (špachtlí) 

• opracování a t snost detail  

• kontrola celistvosti izolace 

7.6 Personální obsazení 

Pracovní eta se skládá z p ti pracovník . Jeden z pracovník  p ebírá zodpov dnost za 

odvedenou práci. Rovn ž organizuje a ídí práci, p ebírá pracovišt  a p edává hotové dílo 

dále. Zodpovídá za pr b h a kvalitu provád ných prací. P ed položením hydroizola ní vrstvy 

budou pracovníci ádn  pou eni o postupu provád ní hydroizolace, který jim vysv tlí 
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kvalifikovaná osoba a seznámí je s BOZP. P i pokládce musí pracovníci používat pracovní 

ochranné pom cky.  

7.7 Stroje a pracovní pom cky 

P i provád ní hydroizolace bude pot eba toto ná adí: 

 -ru ní p ístroj ke sva ování horkým vzduchem LEISTER TRIAC  

- mosazný kartá  

- silikonový p ítla ný vále ek ší ky 40 mm 

- p íklepová vrta ka 

- izolatérský n ž s rovnou há kovou epelí 

- ocelová rýsovací jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svar  

- n žky, metr, pásmo, š rova ka, vodováha, vysava  na vodu 

Všechno pot ebné ná adí lze po ídit z nabízeného sortimentu  DEKTRADE. 

Obr. 13 – Ná adí pro montáž fóliových systém  [26] 

 

 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 2014 

 

61 
 

7.8 Pracovní postup 

Chronologický sled prací: 

a) p evzetí pracovišt  

b) doprava materiálu 

c) pokládka geotextilie 

d) pokládka hydroizolace 

e) pokládka geotextilie 

 

 

První pracovní krok – vrstva geotextilie 

 
Na p ipravenou základovou desku se za ne pokládat ochranná vrstva geotextilie 

FILTEK 500 g/m2. Textilie bude pokládána voln  bez jakéhokoliv p ipevn ní a v jednom 

sm ru. P esahy geotextilie jsou minimáln  100 mm. U prostupující konstrukce se geotextilie  

v míst  na ízne a konstrukce se jí protáhne. Pokládka geotextile u svislých sloup  se bude 

muset provád t pomocí p í ez . Textilie se bude spojovat lehkým nah átím a p imá knutím. 

 

Druhý pracovní krok – hydroizola ní vrstva 

 Jakmile je zhotovena podkladní vrstva z geotextilie, m že být na ni pokládána 

hydroizola ní PVC FÓLIE ALKORPLAN 35 034. Pokládka bude probíhat v jednom sm ru a 

na vazbu. Vzájemný p esah fólií je 100 mm. Postup pokládky viz obr. 10 Schéma postupu 

pokládky izolace. Fólie se sva ují horkým vzduchem za pomoci p ístroje LEISTER TRIAC. 

Povrch fólie se nataví teplotou cca 350 – 450 °C do plastického stavu a následn  se p itla í 

vále kem. Ší ka svaru musí být minimáln  25 mm. V našem p ípad  se budou sva ovat svary 

40 mm. P esahy musí být p ed sva ením isté a suché.  

P i pokládce se jednotlivé ásti fólie nejprve lehce bodov  sva í p i vnit ním okraji 

p esahu tak, aby v p ípad  nesprávného umíst ní bylo možné ásti fólie rozpojit. Teprve po 

kontrole správného vyrovnání a napnutí fólie lze p istoupit k vytvo ení spojitého vodot sného 

svaru. P i sva ování ru ním p ístrojem se tryska p ístroje vede mezi p esahy fólie tak, že 

p ední hrana trysky svírá s okrajem fólie úhel 45° a tryska musí alespo  2 mm vy nívat zpod 

okraje fólie. [25] Ru ním p ístrojem se budou sva ovat detaily a složit jší konstrukce. Na 

izolaci v ploše bude použit LEISTER VARIMAT.  
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Izolace objektu z fólie ALKORPLAN 35 034 je rozd lena do dvou etap. V první etap  se 

izoluje nejd íve podsklepená ást objektu, kde se provede izolace vodorovné plochy s tím, že 

se ponechají na konci konstrukce p esahy dlouhé cca 400 mm. P esahy budou sloužit pro 

napojení na svislou izolaci. Na položenou vrstvu izolace p ijde op t vrstva geotextilie.  

 

 

 

 

Obr. 14 – Schéma postupu pokládky izolace 

 

 
POZNÁMKY K OBRÁZKU: 

1. Pokládka geotextilie a izolace sloup  

2. Pokládka fólie po obvodu konstrukce a následné vyzd ní svislých konstrukcí 

3. Pokládka geotextilie a izolace plochy a p íprava na napojení svislé izolace 
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Obr. 15 – Vodorovná hydroizolace .[26] 
 
 
 
T etí pracovní krok – svislá izolace 

 
Jakmile je dokon ena první etapa vodorovné izolace a jsou vyzd ny svislé obvodové 

konstrukce, bude se provád t hydroizolace svislá. V prvním kroku svislé izolace je 

mechanické p ikotvení geotextilie na svislou konstrukci a její napojení ve spodní ásti  

s ponechanou vodorovnou geotextilií. Postup provád ní svislé izolace je stejným zp sobem 

jako provád ní vodorovné plochy. Izolace svislá je napojena na ponechanou vodorovnou ást 

a vzájemn  spojena pevným a kvalitním svarem. Na hotovou svislou izolaci p ijde zase 

ochranná vrstva geotextilie a následn  se p ipevní tepeln  izola ní desky RIGIPS EPS 

PERIMETR 100 mm. 

 

 

 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 2014 

 

64 
 

Provád ní roh  svislé izolace 

Zesílení konstrukce izolace v rohu je nedílnou sou ástí provedení kvalitní izola ní vany. 

Aby mohlo být zesílení provád no, je nutné, aby se v míst  rohu prolínaly dva izola ní pásy. 

Zesílení konstrukce je patrné z obr. 16 – Schéma zesílení izolace v rohu.  

 
 
 

 
Obr. 16 – Schéma zesílení izolace v rohu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P í ezy tvarovek budou vytvo eny na staveništi. Rozm ry musí být dostate n  velké, aby bylo 

zajišt no ádné p ekrytí. Postupové po adí ur ují íslice 1 – 3. 
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Provád ní kout  svislé izolace 

Zesílení izolace v koutu se eší podobným zp sobem jako rohy. Zase se musí v míst  koutu 

prolínat dva izola ní pásy, na které se p iva í jednoduché p í ezy. Zesílení konstrukce je 

patrné z obr. 17 – Schéma zesílení izolace v koutu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 17 – Schéma zesílení izolace v koutu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P í ezy tvarovek budou vytvo eny na staveništi. Rozm ry musí být dostate n  velké, aby bylo 

zajišt no ádné p ekrytí. Postupové po adí ur ují íslice 1 – 3. 
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Ukon ení izolace nad terénem 

 
 
Izolace musí být ukon ena minimáln  300 mm nad terénem. Hydroizolace a geotextilie budou 

kotveny mechanicky do nosné konstrukce pomocí plastových kotev.  

 
 

 
Obr. 18 – Schéma ukon ení hydroizolace PVC fólie 

 
Legenda prvk : 

1 – Kotveni plastovou kotvou 

2 – Ukon ovací lišta  

3 – Zatmelení pružným silikonovým tmelem 

 
 

tvrtý pracovní krok – druhá etapa vodorovné izolace 

Po dokon ení svislé hydroizola ní vrstvy se musí ást izolace plynule napojit na izolaci 

vodorovnou z první etapy. Postup provád ní vodorovné izolace v druhé etap  je stejný jako v 

první etap .  
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Obr. 19 - Schéma postupu pokládky izolace II.etapa 

 

POZNÁMKY K OBRÁZKU: 

1. Pokládka geotextilie a izolace sloup  

2. Pokládka fólie po obvodu konstrukce 

3. Pokládka geotextilie a izolace plochy a napojení na svislou izolaci v míst  ozna ení 

 

7.9 Kontrola a jakost kvality 

Vzhledem k tomu, že izolace je navržena na vodu stékající a zemní vlhkost, není nutné 

provád t zkoušky t snosti na celé ploše objektu. D ležité je v d t, že zkoušky t snosti se 

provádí p ed zakrytím hydroizolace vrstvou geotextilie. Kontrola probíhá v tšinou v n kolika 

r zných etapách. Nap . kontrola v rámci realiza ní firmy, která kontroluje postup izolatér  
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pr b žn  a dohlíží tak na kvalitu provedené práce. Kontrolovat se v pr b hu izolace stavby 

m že p edevším mechanická odolnost svar  rýsovací jehlou.  

Dalším zp sobem kontroly je vizuální kontrola spoj . Ta se provádí po celé délce spoj   

a posuzuje se tvar a jednotnost pr b hu svaru, zp sob zavále kování v míst  spoje, vruby  

a rýhy ve sva eném spoji. [25] V ploše je kontrolováno, zda nedošlo k mechanickému 

poškození izolace, nevyskytují-li se žádné díry apod. 

Zp sob kontroly jehlou  

Tažení kovového hrotu rýsovací jehly po celé délce spoje. Ov uje se pevnost provedeného 

spoje. [25] 

Vakuová zkouška spoj  

Velmi pracná a asov  náro ná zkouška. Zkoušená plocha izolace se nejd íve zvlh í 

mýdlovým roztokem a speciální pr hledný zvon s ventilem napojený na výv vu se p imá kne 

na fólii. Výv va vytvá í v uzav eném prostoru podtlak. Ve zvonu se vytvo í podtlak 0,02 

MPa. Tato hodnota musí být po dobu minimáln  10 s konstantní. Pokud je spoj net sný, 

v míst  vzniknou vzduchové bublinky. Doporu uje se zkoušku provád t namátkov , v 

místech kritických a místech, která by mohla být poškozena jinými stavebními p edpisy. [25] 

 

7.10 Ekologie 

PVC fólie mají nep íznivé vlastnosti pro životní prost edí, proto je d ležitá jejich šetrná 

likvidace. Provádí se bu  ve spalovnách, nebo na vyhrazených skládkách.  Zbytky odpad  

není vhodné s ohledem na životní prost edí a hygienu pálit mimo spalovny odpad .  Odpad je 

za azen podle katalogu odpad  do skupiny „Ostatní odpady“(neobsahuje dehet). P i ochran  

životního prost edí musí být dodrženy platné zákony a na ízení. 

Zákon 17/1992 Sb., o životním prost edí [23] 

Zákon 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny [24] 

Zákon 183/2006 Sb., Stavební zákon v platném zn ní [12] 

Vyhláška . 381/2006 Sb., Katalog odpad  [27] 
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7.11 Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 

Na pracovišti musí být dodrženy bezpe nostní p edpisy, které se týkají provád ní 

hydroizolace a používání ho lavých materiál  v etn  práce s ohn m. Pracovníci musí být 

proškoleni kvalifikovanou osobou.  

Legislativa: 

Zákon . 309/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví 

p i práci na stavb  [11] 

Zákon . 262/2006 Sb., Zákoník práce .[17] 

Zákon . 183/2006 Sb., Stavební zákon v platném zn ní. [12] 

Na ízení vlády . 591/2009 Sb., o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i 

práci [7] 

Na ízení vlády . 523/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam stnanc  p i 

práci [13] 

Na ízení vlády 201/2010 Sb., kterým se stanoví podmínky a zp sob evidence úraz , hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu, ve zn ní pozd jších p edpis . [14] 
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8 POROVNÁNÍ VARIANT 

Porovnávány budou hydroizola ní materiály spole nosti DEKTRADE. Prvním 

z porovnávaných materiál  bude asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl.  

4 mm. Jedná se o asfaltový pás vyrobený z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je 

polyesterová rohož. Pás je na horním povrchu opat en jemným separa ním posypem. Povrch 

spodní strany je opat en PE fólií.  Pod asfaltový pás bude proveden penetra ní nát r 

DEKPRIMER. 

 Dalším porovnávaným materiálem je PVC FÓLIE ALKORPLAN 35 034. Jedná 

se o nevyztuženou fólii z m k eného PVC. Tlouš ka zvolené izolace je 2 mm. Nedílnou 

sou ástí hydroizola ní fólie je geotextilie FILTEK 500 g/m2 .  

8.1 Z hlediska finan ních náklad  

IZOLACE – ASFALTOVÉ PÁSY 
 
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL     141,-  K /m2 
 
DEKPRIMER         41,70,- kg 
 
IZOLACE – PVC FÓLIE 
 
PVC ALKORPLAN 35 034       210,-  K /m2 

GEOTEXTILIE FILTEK 500 g/m2      53,60,- K /m2  

  

Ceny byly stanoveny programem BuildpowerS a jeho cenovou základnou RTS. Co se 

tý e provád ní hydroizolace spodní stavby, tak výhodn ji vyjde provedení prací jednovrstvé 

hydroizolace z asfaltových pás , viz obr.20 – Cena provád ní prací hydroizolace  

z  asfaltových pás . Dražší variantou jsou PVC fólie, viz. obr. 21 – Cena provád ní prací 

hydroizolace z PVC fólie. Již p i pohledu na jednotkové ceny je patrné, že levn jším 

materiálem je asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL.  P esto na izolaci 

spodní stavby byla zvolena varianta provedení hydroizolace z PVC fólie ALKORPLAN 

35 034. 
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Obr.20 – Cena provád ní prací hydroizolace z asfaltových pás  
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Obr.21 – Cena provád ní prací hydroizolace z PVC fólie 

 
 
 
Oba dva položkové rozpo ty budou p iloženy i s výkazem vým r v p íloze diplomové práce. 
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Obr. 22 – Grafické znázorn ní náklad  
 

8.2 Z asového hlediska 

Pokud jde o samotné provád ní izolace, je pokládka hydroizola ní fólie ALKORPLAN 

35 034 jednodušší a hlavn  rychlejší. Odpadá tady proces nah ívání  

a natavení pás  k napenetrovanému podkladu. Další výhodou je rozm r fólie, který je 

dodáván v balení 2,15 x 20 m oproti pás m, které jsou dodávány v balení 7,5 x 1 m, tzn. 

rychleji se provede izolace v tší plochy. Pro ob  varianty byl zpracován asový 

harmonogram, viz p íloha. Pro asfaltové pásy byla zpracována jiná skladba podlahy na terénu. 

Viz. Výkres D.1.1-16, který je p iložen v p íloze. 
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8.3 Výhody a nevýhody obou materiál  

Výhody a nevýhody asfaltového pásu oproti PVC fólii. 
 

innosti Asfaltové pásy Výhoda Nevýhoda 
Manipulace T žká   - 
Podklad Penetrace   - 
Skladba Jednovrstvá +   
Cena  Nižší +   
P ipevn ní Natavení   - 
Pom cky Ho ák +   
Záruka 10 let +   
Rychlost  Pomalejší   - 
Rozm r balení 7,5 x 1 m   - 
Cena celkem Levn jší +   
 

Tab. 10 – Výhody a nevýhody asfaltových pas  
 
Výhody a nevýhody PVC fólie oproti asfaltovému pásu. 
 

innosti PVC fólie Výhoda Nevýhoda 
Manipulace Lehká +   
Podklad Textilie +   
Skladba Jednovrstvá +   
Cena  Vyšší   - 
P ipevn ní Pokládka +   
Pom cky Elektrické stroje   - 
Záruka 5 let   - 
Rychlost  Rychlejší +   
Rozm r balení 20 x 2,15 m +   
Cena celkem Dražší   - 
 

Tab. 11 – Výhody a nevýhody PVC fólie 
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Procentuální vyjád ení výhod a nevýhod obou materiál , p i emž vyplívá, že asfaltové pásy 

mají více nevýhod než pvc fólie ALKORPLAN 35 034.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.23– Grafické posouzení nevýhod obou materiál  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.23– Grafické posouzení výhod obou materiál  
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9 ZÁV RE NÉ ZHODNOCENÍ 

Ve své diplomové práci porovnávám dva hydroizola ní materiály, které jsem zvolil na 

hydroizolaci spodní stavby. Oba dva materiály jsou od spole nosti DEKTRADE. Jedná se 

p edevším o asfaltové pásy ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL a PVC FÓLIE 

ALKORPLAN 35 034. Pro každý materiál byl sepsán technologický postup, který eší 

problematiku izolování spodní stavby.  

 

Každý z vybraných materiál  má své výhody a nevýhody, které byly vypsány 

v tabulkách výše, ale vždy záleží na požadavku investora a p edevším na finan ním 

zhodnocení celkové výstavby.  

 

Pro ob  varianty byl zpracován položkový rozpo et a asový harmonogram. Provedení 

izolace z asfaltových pás  vyjde finan n  zna n  výhodn ji nežli provád ní izolace z PVC 

fólie. Pro hydroizolaci polyfunk ního domu byla však zvolena varianta z PVC fólie.  

 

Doba provád ní izolace u obou druh  se tém  neliší. U asfaltové izolace je její zna nou 

asovou nevýhodu to, že musí být proveden penetra ní podklad, na který se pozd ji asfaltová 

izolace natavuje. U PVC fólie je tomu tak, že podklad nemusí být ideální, protože se na n j 

položí ochranná vrstva geotextilie FILTEK 500 g/m2, která zajistí, aby se nerovnosti 

neprotla ily na fólii a tím nedošlo k propíchnutí fólie. asovou výhodou také je, že se 

samotná fólie pouze pokládá na geotextilii. Nevýhodou je ale požadavek na horní vrstvu 

geotextilie, která chrání hydroizola ní vrstvu. as na provedení izolace se nedá p esn  ur it, 

vždy totiž záleží na tom, o jaký objekt se jedná a jaké jsou podmínky pro založení stavby.  

 

V hodnocení provád ní kritických míst vychází lépe PVC fólie, a to z d vodu, že není 

pot eba žádných náb hových klín , které mají zabránit zlomení izola ního prvku. Fólii lze 

ohýbat a tvarovat dle libosti, aniž by došlo k jejímu znehodnocení. Asfaltové pásy, které mají 

nosnou vložku, m žou být p i jejich zalomení nap . v koutu zlomeny a m že tím být 

znehodnocena vrstva izolace. 
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30   ROZPO ET – ASFALTOVÉ PÁSY 

31   ROZPO ET – PVC FÓLIE  
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