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Anotace bakalářské práce 

 

 Tématem bakalářské práce je zpracování stavebně-technologického postupu provádění 

jednoplášťové pochůzné střechy bytového domu. Součástí práce je také projektová 

dokumentace pro provádění stavby, technická zpráva v rozsahu prováděcí dokumentace, 

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

část výstavby. 
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The annotation of the bachelor thesis 

 

The theme of the thesis is the processing of building-technological proces of implementing 

single-deck walkable roof of residential building.The work also includes project 

documentation for the project execution stage, technical report on the extent of detailed 

documentation, itemized budget of construction work, the schedule of construction and 

building equipment for a specified part of the construction. 
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modif.  - modifikovaný 
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PIR  - polyisokyanurát 

PO  - požární ochrana 

PVC  - polyvinylchlorid 

Sb.  - sbírka 
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1. Úvod 

 

Pro svou práci jsem vypracoval projekt bytového domu o čtyřech NP s neveřejným přístupem, 

kdy bude řešena technologická etapa postupu provádění jednoplášťové pochůzné střechy. 

Pro svou jednoplášťovou pochůznou střechu jsem zvolil ověřenou skladbu DEKROOF 10-A 

společnosti DEKTRADE a.s., splňujíc tepelně-technické požadavky, v kombinaci s výškově 

nastavitelnými podložkami ETERNO se samovyrovnávací hlavou a protipádovou pryžovou 

dlažbou FSPL v rovině.  
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C.2 Celkový situační výkres stavby 

 

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

b)  stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c)  hranice pozemků, 

d)  hranice řešeného území, 

e)  základní výškopis a polohopis, 

f)  navržené stavby, 

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

     upraveného terénu; maximální výška staveb, 

h)  komunikace a zpevněné plochy, 

i)   plochy vegetace. 

 

Viz. Výkresová část – výkres č. C.2 
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

i. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

 

Pro umístění bytového domu jsem zvolil klidnou lokalitu na periférii města. V okolí vznikají 

nové rodinné a bytové domy. Částečně podsklepená budova se čtyřmi podlažími a 

jednoplášťovou pochůznou střechou bude umístěna na pozemku rovinatého charakteru. Díky 

nadstandardní velikosti pozemku nebude docházet k zastínění okolních budov. 

 

Fasáda v barvě bílé (9016), je tvořena hlazenou akrylátovou tenkovrstvou omítkou. Na 

fasádní sokl červenohnědé barvy (8012) je použita tenkovrstvá silikonová omítka zrnité 

struktury. Zpevněné komunikace okolo budovy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby 

barvy šedé (7035), struktury hladké. 

 

Celá budova bude postavena z moderního cihlového systému POROTHERM [1]. Zatížení 

bude přenášeno do základových pásů z prostého betonu.  Pro pochůznou střechu nad 3.NP 

s dlažbou na terčích bude využita skladba DEKROOF 10-A [2] od společnosti DEKTRADE 

a.s. [3].  Dlažba na střeše bude v rovině díky výškově nastavitelným podložkám ETERNO 

[4]. Hlavní vodotěsnící vrstva bude tvořena fólií z měkčeného PVC a spád střechy o velikosti 

3% bude sveden pomocí tepelně-izolačních spádových klínů do dvou střešních vtoků 

GULLYDEK[5]. Střecha bude sloužit k rekreaci obyvatel domu a v budoucnu se zde uvažuje 

umístění minigolfu. Atika bude 1100mm nad horní hranou dlažby. Nad 4.NP bude 

nepochůzná střecha provedena pomocí skladby DEKROOF 01 [6] se sklonem 3%. Deštová 

voda ze střech bude sváděna potrubím do vsakovací jímky dešťových vod, umístěné na 

pozemku. 
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Vjezd na pozemek bude ze západní strany z ulice Nové dvory-Hlíny a výjezd ze strany 

severní napojením na místní komunikaci viz. výkres SITUACE. Průjezd bude jednosměrný a 

náležitě označen dle Zákona č. 361/2000 Sb., . Na severní straně pozemku se taktéž nachází 

parkoviště s 22 parkovacími místy a vstup do budovy. V suterénu budovy bude umístěna 

kotelna pro napojení dálkového teplovodu společnosti Dalkia,1x kolárna,3x technická 

místnost, sklad a chodby. V kotelně bude podlaha vyspádovaná do kanalizační vpusti. 

Monolitické betonové schodiště prostupuje celým objektem a vzájemně propojuje patra 

budovy. V budově je celkem 15 bytových jednotek. V 1.NP je situováno pět bytů, chodba a 

schodiště, které jej propojuje s 2.NP, které vede chodbou k dalším pěti bytům. Schodiště dále 

pokračuje do 3.NP, které je dispozičně totožné s 2.NP. Ve 4.NP schodiště končí a je zde 

možné vystoupit dveřmi na pochůznou střechu domu. Větrání v domě je zajištěno okny a 

vzduchotechnikou, vedenou v instalačních šachtách. V koupelnách jsou v instalačních 

šachtách vedeny také kanalizační potrubí, které jsou ve 3.NP zakončeny přivzdušňovacími 

ventily ARIO.[7] 

 

Bytový dům je navržen z části bezbariérově. Venkovní komunikace a parkoviště budou 

uzpůsobeny dle požadavků vyhlášky 398/2009 Sb., . V 1.NP je zařízen přístup do domu a 

jeden byt uzpůsoben pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu dle požadavků 

vyhlášky 398/2009 Sb. Všechny dveře vedoucí k tomuto bytu včetně dveří v bytě budou 

bezprahové. Na parkovišti budou vyhrazena nejméně dvě místa pro parkování osob s 

omezenou schopností pohybu. U vstupu do budovy bude postavena rampa, která bude 

překonávat výškový rozdíl 116mm a bude ve sklonu 1:9. Vstup do budovy bude opatřen 

zábradlím, jehož madlo bude ve výšce 900mm a pomocné madlo ve výšce 750mm. 
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ii. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 

Zemní práce 

 

Před zahájením zemních prací dojde k zaměření inženýrských sítí a polohy budoucí budovy, 

včetně určení a označení výškového bodu. Z pozemku se odstraní náletové dřeviny a keře, 

poté se provede skrývka ornice v tloušťce 400mm. Veškerá vykopaná ornice bude uložena na 

skládkách, které budou součástí pozemku. Později se část ornice použije na zpětný zásyp a 

zbytek se využije na modelaci terénu v okolí budovy. 

 

Výkopy 

 

Výkopy budou provedeny svahováním ve sklonu 1:1. Objekt je částečně podsklepen viz  

výkres Výkopy. Hlavní figura bude v hloubce -3,416m a dno základových pásů bude 

v hloubce -3,766m. Ze severní strany bude proveden sjezd do výkopové jámy pro stavební 

stroje ve sklonu 1:2,25 (24°). Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce -4,900m, tudíž 

nejsou nutná žádná opatření proti výskytu podzemní vody v základové spáře. 

 

Základové konstrukce 

 

Pro základové pásy bude použit prostý beton C25/30 litý přímo do stavební jámy za použití 

bednění ze smrkového a borového řeziva II. jakosti. Šířka základové jámy pro obvodové 

konstrukce bude 600-750mm viz. výkres Základy. Hloubka základu pod vnitřními nosnými 

zdmi bude 600mm. Objekt je částečně podsklepený a vždy bude dodržena nezámrzná hloubka 

základu. Po dokončení betonáže základových spár se provede zhutněný štěrkopískový násyp o 

mocnosti 160mm, na nějž bude poté vylita podkladní betonová vrstva tl.100mm, vyztužená 

KARI sítí. Realizace nesmí probíhat na podmáčeném terénu. 

 



18 
 

Izolace spodní stavby 

 

Jako hydroizolace spodní stavby bude použit ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL [8] ve 

dvou vrstvách. Jedná se o hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skelné 

tkaniny. Přesah podélných a příčných spojů bude 100mm. Kotvení bude probíhat 

natavováním na podkladní beton a tvárnice Porotherm. Na zateplení suterénu bude použita TI 

ISOVER EPS PERIMETR [9] o mocnosti 100mm.  Svislá hydroizolace bude vytažena 

300mm nad úroveň terénu a bude chráněna geotextílií a nopovou fólií. Při realizaci 

hydroizolace je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození HI. V případě 

poškození je nutno určitou oblast opravit zaplátováním z téhož materiálu. 

 

Svislé konstrukce 

 

Stěnový konstrukční systém je tvořen z keramických cihel POROTHERM [1]. Nosné 

obvodové stěny jsou tvořeny tvárnicemi POROTHERM 44 EKO + PROFI [10]. Pro vnitřní 

nosné stěny budou použity tvárnice POROTHERM 30 Profi [11]. Vnitřní nenosné příčky 

budou sestaveny z tvarovek POROTHERM 14 PROFI [12] a instalační šachty budou 

obestavěny z cihel POROTHERM 8 PROFI [13]. Veškeré zdění bude na tepelně-izolační 

maltu POROTHERM PROFI. [14] 

 

Vodorovné konstrukce 

 

Strop bude sestaven z nosníků POT [15], usazených 125mm na obvodovém zdivu s osovou 

vzdáleností 500 a 625mm a keramických stropních vložek MIAKO [16] od výrobce 

POROTHERM [1]. Nosníky bude nutné podepřít svislými vzpěrami již pří pokládání na 

nosné zdi. V 1S, 1.NP,2.NP a 3.NP bude v instalačních šachtách krajních dvou bytů 

provedena výměna vložením válcovaného profilu I 50/30/5mm viz. výkres stropu nad 3.NP. 

Nad obvodovými a středními nosnými zdmi probíhá pozední věnec, z vnější strany doplněný 

tepelnou izolací a věncovkou VT 8 firmy POROTHERM [1]. Celková tloušťka stropu po 
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zalití betonem bude 290mm. Tloušťka stropu nad 4.NP  bude 210mm. V prostoru instalačních 

šachet proběhne dobetonávka z prostého betonu C20/25. 

Schodiště 

 

Monolitické dvouramenné schodiště s mezipodestami, sloužící k překonání výškového rozdílu 

v bytovém domě bude procházet od 1S až po 4.NP .Schodiště bude vyztuženo KARI [17] sítí. 

V části podesty bude schodišťová výztuž spjata s výztuží stropní konstrukce. Nášlapná vrstva 

bude řešena z keramické dlažby RAKO [18] s protiskluzovou úpravou. Součástí schodiště 

bude nerezové zábradlí výšky 900mm. 

 

Střecha 

 

.  Pro pochůznou střechu nad 3.NP s dlažbou na terčích bude využita skladba DEKROOF 10-

A [2] od společnosti DEKTRADE a.s. [3] .Dlažba na střeše bude v rovině díky výškově 

nastavitelným podložkám ETERNO [4]. Hlavní vodotěsnící vrstva bude tvořena fólií 

z měkčeného PVC a spád střechy o velikosti 3% bude sveden pomocí tepelně-izolačních 

spádových klínů do dvou střešních vtoků GULLYDEK[5]. Střecha bude sloužit k rekreaci 

obyvatel domu. Atika bude zakončena 1100mm nad horní hranou dlažby. Nad 4.NP bude 

nepochůzná střecha provedena pomocí skladby DEKROOF 01 [6] se sklonem 3%.Deštová 

voda ze střech bude sváděna potrubím do vsakovací jímky dešťových vod, umístěné na 

pozemku. Z důvodu prevence nepříjemného zápachu, nebude kanalizační potrubí vyústěno na 

střechu, ale jeho zakončení bude vyřešeno v instalační šachtě ve 3.NP přivzdušňovacími 

ventily ARIO. [7] 

 

Na podkladní stropní konstrukci bude nanesen penetrační nátěr DEKPRIMER [19] a na něj 

bude nataven hydroizolační pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [20] z SBS 

modifikovaného asfaltu. Nakloněná rovina bude vytvořena ze spádových klínů EPS 150 S 

[21], na něž bude mechanicky přikotvena 60mm tlustá vrstva desek KINGSPAN 

THERMAROOF TR26. [22] Hlavní hydroizolační fólie DEKPLAN 77 [23] se skleněnou 

výztužnou vložkou bude realizována jako jednovrstvá izolace, stabilizována k podkladu 
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přitížením. Zátěží bude pryžová dlažba FSPL [24] s protipádovou pryžovou vrstvou o 

rozměrech 500x500x50mm, která bude ustavena na samovyrovnávacích, výškově 

stavitelných podložkách ETERNO. [4] Oplechování atiky bude z lakovaného plechu, barvy 

tmavě hnědé o tloušťce 0,6mm. 

 

Skladba střechy DEKROOF 01  [6]: 

- Hydroizolační fólie z PVC DEKPLAN 76                                                1,5 mm 

- Separační textilie ze 100% PP FILTEK 300                       

- Tepelně-izolační desky ze stabilizovaného PP EPS 100 S            160 mm 

- Tepelně-izolační spádové klíny  

- Pás z SBS modif. asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL                   4 mm 

- Penetrační emulze DEKPRIMER 

- Monolitická stropní konstrukce                                                                 210 mm 

 

Skladba střechy DEKROOF 10-A [2] : 

- Dlažba na podložkách                                                                50 mm 

- Podložky ETERNO            30-550 mm 

- Separační textilie ze 100% PP FILTEK 300                       

- Hydroizolační fólie z PVC DEKPLAN 77                                                 1,5 mm 

- Tepelně-izolační desky PIR – KINGSPAN THERMAROOF TR 26         60 mm 

- Tepelně-izolační spádové klíny EPS 150S             120 mm 

- Pás z SBS modif. asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL                   4 mm 

- Penetrační emulze DEKPRIMER 

- Monolitická stropní konstrukce                                                                   290mm 

 

Výplňe otvorů 

 

Všechny okna budou dřevěná s izolačním dvojsklem, materiál DARK RED MERANTI [25], 

barva tmavě hnědá. Koeficient prostupu tepla okna Uw = 1,2 W.m-2 K-1. Neprůzvučnost okna 

RW = 34 – 44 dB. Zasklení oken je tvořeno izolačním dvojsklem, s měkce pokovenou 



21 
 

vrstvou o složení 4-22-4, plněné argonem. Meziskelní rámeček – swisspacer šedý, koeficient 

prostupu tepla Ug = 1,1 W.m-2K-1. Vnitřní dveře budou dřevěné dýhované, dezén buk. 

Vchodové dveře budou kazetové dvoukřídlé. [26] Dveře budou osazeny do ocelových 

zárubní. Viz. výkres Výpis výrobků. 

 

Podlahy 

 

 Podlaha na terénu bude tvořena 100mm polystyrenové tepelné izolace ISOVER EPS 

PERIMETR [9], na kterou bude vylito 50mm betonové mazaniny o tloušťce 50mm, a 

následně na ní položena dlažba RAKO TAURUS [18]. V ostatních patrech bude na podlahu 

použito 50mm tepelné izolace RIGIFLOOR 4000 [27], která je určena také pro kročejový 

útlum podlah. Pro obytné místnosti bude využita skladba podlahy DEKFLOOR 37 [28] a pro 

chodby a koupelny skladba DEKFLOOR 33 [29], kdy bude použito keramických dlaždic dle 

požadavku vlastníka bytu. 

 

Skladba podlahy v suterénu:  

- Keramická dlažba Rako Taurus                                                                  10mm 

- Lepící vrstva pod keramickou dlažbu                                                           5mm 

- Betonová mazanina  C20/25                                                                       50mm 

- Separační fólie z PE 

- Polystyrenová TI ISOVER EPS PERIMETR                                           100mm 

- Hydroizolace z asfaltových pásů ELASTEK 40 SPECIAL                          4mm 

- Penetrační nátěr DEKPRIMER    

- Betonová podkladní vrstva C20/25                                                           100mm 
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Skladba podlahy DEKFLOOR 33: 

- Keramická dlažba Rako                                                                             10mm 

- Jednosložkový lepící tmel na bázi cementu                                                 6mm 

- Disperzní penetrační nátěr 

- Roznášecí betonová mazanina C20/25                                                       50mm 

- Separační PE fólie DEKSEPAR                                                              

- TI desky z pěnového polystyrenu Rigifloor 4000                                      50mm 

- Monolitická ŽB deska                                                                              290mm 

 

 

Skladba podlahy DEKFLOOR 37: 

- Laminátová podlaha s hdf jádrem EGGER FLOOR LINE                       10mm 

- Tlumící podložka – pásy z pěněného PE                                                     6mm 

- Separační PE fólie DEKSEPAR 

- Roznášecí betonová mazanina C20/25                                                       50mm 

- Separační PE fólie DEKSEPAR                                                              

- TI desky z pěnového polystyrenu Rigifloor 4000                                      50mm 

- Monolitická ŽB deska                                                                              290mm 

 

Úpravy povrchů 

 

Vnější omítka bude omítka akrylátová KZS Jub hlazená o tloušťce 1,5mm, barva dopravní 

bílá 9016. Sokl bude proveden tenkovrstvou silikonovou omítkou Weber.pas na podklad Uni. 

Struktura bude zrnitá, 1,5mm, barva červenohnědá 8012. Vnitřní omítky budou vápenné, 

štukové. V koupelnách bude z keramických dlaždic vytvořeno obložení zdí do výšky 2m. 
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iii. Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/ hluk, vibrace 

1) Výplně otvorů 

K zasklení jsou použity dřevěná eurookna Eurosat Soft [26] 

 

Koeficient prostupu tepla okna                                 U = 1,2 W.m-2 K-1 

Normová hodnota (doporučená)                               U = 1,2 W.m-2 K-1 

 

Neprůzvučnost okna RW = 34 – 44 dB.  

Okno vyhovuje požadavkům ČSN 73 0540 – Z2 (tepelná ochrana budov) 

 

2)   Ostatní konstrukce 

Konstrukce celého objektu je v systému POROTHERM [1], podlahy a střecha jsou navrženy 

ověřenými skladbami společnosti DEKTRADE [3]. Veškeré stavební konstrukce jsou 

navrženy v souladu s tepelně-technickými normami a předpisy (ČSN 730540-2/2011).  

 

Obvodové zdivo Porotherm 44 EKO+                                         U = 0,21 W.m-2 K-1 

Normová hodnota pro vnější těžkou stěnu                                   U = 0,25 W.m-2 K-1 

 

Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C včetně                   U = 0,7 W.m-2 K-1 

Normová hodnota (doporučená)                                                    U = 1,5 W.m-2 K-1 

 

Střecha plochá – splňuje doporučenou hodnotu                            U = 0,16W.m-2 K-1        

 

Každý byt má dostatek velkých oken, z nichž většina je situována na jih, tudíž je zajištěno 

dostatečné osvětlení denním světlem. 
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iv ) Výpis použitých norem: 

 

ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 0540-2 -  Tepelná technika budov – Část 2: Požadavky 

ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

ČSN 74 3305  - Ochranná zábradlí 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek pro bezpečnost a zdraví při práci 

Zákon č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích 
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b) VÝKRESOVÁ ČÁST 

C.2-1   CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY 

D.1.1-2    VÝKOPY 

D.1.1-3    ZÁKLADY 

D.1.1-4    SUTERÉN 1S 

D.1.1-5    VÝKRES 1.NP 

D.1.1-6    VÝKRES 2.NP 

D.1.1-7    VÝKRES 3.NP 

D.1.1-8    VÝKRES 4.NP 

D.1.1-9    VÝKRES STROPU NAD 3.NP 

D.1.1-10    ODVODNĚNÍ STŘECHY 

D.1.1-11    VÝKRES ŘEZU 

D.1.1-12   VÝKRES POHLEDŮ 

D.1.1-13a   DETAIL SKLADBY DEKROOF 10-A 

D.1.1-13b   DETAIL STŘEŠNÍ VPUSTI 

D.1.1-14   SKLADBY STŘECH A PODLAH 

D.1.1-15   ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO TECHNICKOU ETAPU 

D.1.1-16  VÝPIS VÝROBKŮ 

D.1.1-17  VIZUALIZACE – 1 

D.1.1-18  VIZUALIZACE – 2 
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3) TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO ZADANOU ČÁST VÝSTAVBY 

 

3.1. Stavebně technologický postup provádění jednoplášťové pochůzné střechy bytového 

domu – dlažba na podložkách 

3.1.1 – Materiály pro střechu DEKROOF 10-A [2] 

A ) Penetrační emulze DEKPRIMER [19] 

 

Obr.1 Penetrační emulze Dekprimer [32] 

B ) Pás z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [20] 

 

Obr.2 Pás Glastek 40 special mineral [33,34] 

C ) Tepelně-izolační spádové klíny EPS 150 S [21] 

 

Obr.3 EPS 150 S [35] 
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D ) Tepelně-izolační desky PIR – KINGSPAN THERMAROOF TR 26 [22]         

 

Obr.4 Kingspan Thermaroof TR26 [36] 

E) Hydroizolační fólie z PVC DEKPLAN 77  [23]    

 

Obr.5 Dekplan 77 [37] 

F ) Separační textilie ze 100% PP FILTEK 300                       

G ) Výškově stavitelné podložky ETERNO se samovyrovnávací hlavou 

 

Obr.6 Podložky Eterno [38] 

H ) Protipádová dlažba profilovaná FSPL 

 

Obr.7 Pryžová dlažba [39] 
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Doplňkový materiál pro střešní vrstvu :  

- Vnitřní a vnější roh DEKPLAN 

 

Obr.8 Vnitřní a vnější roh DEKPLAN [40] 

-        Střešní vtok Gullydek 

-        Těsnící tmel k těsnění styků mezi fóliemi 

-        Kruhové těsnící manžety k opracování prostupů 

-        Čistič k čištění spoje před svařováním 

-        Lakovaný hliník k oplechování atiky 

   

3.1.2 – Doprava, skladování a podmínky použití 

 

- Horizontální doprava bude zajištěna nákladním automobilem IVECO, a vertikální 

pomocí mobilního jeřábu DEMAG AC-50 [41], který bude na stavbě k dispozici. 

Materiál bude při přijetí zkontrolován vedoucím pracovníkem, zda-li není poškozen. 

 

- Asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER [19] může být skladována 6 měsíců od 

data výroby v originálních řádně uzavřených obalech v suchých krytých skladech. Je 

třeba chránit před vodou, vlhkem, mrazem. Spotřeba 0,1-0,4Kg/m2 

- Role pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [20] musí být skladovány ve svislé 

poloze a být chráněny před dlouhodobým působením povětrnosti a UV záření. 

- Izolační desky EPS 150 S jsou baleny do PE fólie v balících max. výšky 500mm, 

desky musí být přepravovány tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení a nesmí být 

skladovány dlouhodobě na přímém slunci. 



29 
 

- Tepelněizolační desky KINGSPAN THERMAROOF TR26 [22] musí být chráněny 

proti srážkám, vzdušné vlhkosti a přímému slunečnímu záření 

- Hydroizolační fólie DEKPLAN 77 [23] v originálním balení, včetně palety, musí být 

skladovány na suchém místě chráněném před vlhkostí, deštěm a sněhem. 

- čistič je hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti (ČSN 65 0201) - látky vysoce hořlavé. 

Výrobky je nutné skladovat mimo zdrojů tepla, při zpracování výrobků je zakázáno 

manipulovat s ohněm. 

 

3.1.3 – Příprava pracoviště 

 

- Před zahájením prací je nutné naskladnit materiál pro určité stavební etapy v suchém 

uzamykatelném skladu na staveništi.  

- Vertikální doprava bude řešena mobilním jeřábem Demag AC-50. [41] 

- Před započetím prací musí být dokončeny předešlé práce na hrubé stavbě, převzato 

staveniště a podklad pro provádění střechy musí být čistý, bez jakýchkoliv materiálů 

z předešlé etapy. 

- O převzetí staveniště bude zhotoven zápis do stavebního deníku 

 

3.1.4 – Všeobecné podmínky pro provádění hydroizolace 

 

- Svařování fólií se doporučuje provádět při vyšší teplotě než 5°C 

- Pokud je teplota materiálu pod +5°C je nutné role před použitím uskladnit 

v temperovaných skladech, při teplotě cca 15°C 

- Při dešti se doporučuje izolatérské práce přerušit 

- Povrch fólií ve spoji musí být suchý 

- Je nutné dodržovat předepsaný postup a řídit se radami vedoucího pracovníka 

 

3.1.5 – Nářadí a pomůcky 

Pro montáž hydroizolace budeme potřebovat: 
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- Svářečku LEISTER VARIMAT popřípadě na detaily ruční svářečku LEISTER 

TRIAC 

- Trysku pro svářečku velikosti 20 a 40mm 

- Silikonový 40mm široký a mosazný přítlačný váleček na zhotovení detailů 

- Izolatérský nůž, nůžky, prodlužovačku, vodováhu a ocelovou jehlu se zahnutým 

koncem pro kontrolu svárů 

- Vrtačku s příklepem 

Dále budeme potřebovat pilku, kladívko, štětku, popřípadě váleček a imbusový klíč  

 

3.1.6 – Složení pracovní čety 

 

- 1 vedoucí čety 

- 4 izolatéři 

- 2 klempíři 

- 2 pomocní dělníci 

 

3.1.7 - Postup práce  

 

Před započetím prací ověříme, že je stropní konstrukce čistá, suchá bez ostrých výčnělků, 

pakliže tomu tak není, je třeba nečistoty odstranit. Veškeré zdivo se před nanesením emulze 

DEKPRIMER [19] omítá. Penetrační emulzi pečlivě promícháme a poté je možno nanášet za 

suchého počasí při teplotě podkladu alespoň +5°C. Pro nanášení použijeme stříkací pistoli, 

popřípadě váleček a na detaily štětku. Použité nářadí očistíme vodou bezprostředně po 

dokončení činnosti. Zaschlé nářadí je možné očistit technickým benzínem. Po zaschnutí 

penetrační emulze můžeme začít klást modifikované asfaltové pásy GLASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL. [20] Pásy se kladou jedním směrem. V našem případě, pro sklon 3%, to bude 

kolmo na vtok. Spoje pásu klademe ve směru toku vody. Pásy natavujeme v pěti bodech na 

m2 k podkladu. 
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Spádová vrstva je vytvořena z tepelněizolačních spádových klínů EPS 150 S [21], na které 

budou položeny tepelněizolační desky na bázi polyisokyanurátu KINGSPAN 

THERMAROOF TR26 [22] o tloušťce 60mm, které budou mechanicky přikotveny 

k podkladu. Spád klínů bude 3%. Hlavy kotev musí být opatřeny podložkami o průměru 

50mm. Počet kotev pro desky o rozměru 2400x1500mm je 6ks (2,1 kotvy na m2). Kotvy 

umisťujeme 50-150mm od hrany desky. Tepelně izolační desky KINGSPAN 

THERMAROOF TR26 není nutné od povlakové hydroizolace DEKPLAN 77 [23] separovat. 

Doporučuje se při svařování přesahy podložit pásem typu V13. 

 

Obr.10 položení spádových klínů; zdroj: vlastní tvorba 

Stabilizace hydroizolační vrstvy DEKPLAN 77 bude dosaženo přitížením. Fólii o tloušťce 

1,5mm v přesazích svařujeme. Pro rohy a kouty využíváme vnitřní a vnější rohy DEKPLAN. 

Po okraji střechy fólii navařujeme na spojovací plechy. Na fólii DEKPLAN 77 klademe 

ochrannou textilii ze 100% PP FILTEK 500 [], aby nedošlo k poškození, popřípadě protlačení 

od dlažby na výškově stavitelných podložkách. 

Vedoucí pracovník zkontroluje, zda-li materiál odpovídá PD, je dodržen postup provádění, 

těsnost, přesah a spoje hydroizolace. 

 

Dlažbu o rozměrech 500x500x50 ukládáme v rozích na výškově stavitelné podložky 

ETERNO, které jsou opatřeny samovyrovnávací hlavou až do sklonu 5%. Podložky klademe 
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v různých výškových velikostech tak, aby dlažba byla v rovině. Při kladení dlažby budou 

zároveň prováděny klempířské práce na střeše. 

 

3.1.8 - Kontrola a kvalita 

 

V průběhu a po dokončení HI je nutné kontrolovat, zda-li nedochází k poškození izolace 

jinými procesy a zda je izolace dostatečně těsná. 

 

Typy kontrol těsnosti : 

V rámci činnosti realizační firmy:  vizuální kontrola, kontrola spoje jehlou 

Nad rámec činnosti realizační firmy:  vakuová zkouška, tlaková zkouška, jiskrová 

zkouška, zátopová zkouška     

 

3.1.9 – BOZP 

 

V průběhu příprav a realizace bude na stavbě přítomen koordinátor BOZP, který provede 

vysoce profesionální koordinaci bezpečnosti při práci v přípravné i realizační fázi a dohlédne 

na dodržování bezpečnostních předpisů, vybavení a proškolení stavebních dělníků podle 

zákona č. 262/2006 Sb. 
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4) TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

 

4.1 – Položkový rozpočet stavebních prací – viz. PŘÍLOHA 

 

4.2 – Časový plán stavby ve formě řádkového diagramu – viz. PŘÍLOHA 

             

 

4.3 - TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO ZADANOU ČÁST 

VÝSTAVBY 

 

ÚDAJE O STAVBĚ  

Název stavby:  Bytový dům 

Místo stavby:   Ulice Nové Dvory-hlíny  

 

OBJEDNATEL  

Fyzická osoba:  Tomáš Svoboda  

Adresa:   Vyšní lhoty  295, 73951 Dobrá 

 

ZHOTOVITEL  

 

Obchodní firma:  ZXSTAV  

IČ:    54235185  

Adresa:   Nádražní 289, Sviadnov  

 

A. POPIS STAVENIŠTĚ  

 

Staveniště se nachází na pozemku parcelní č. 6221/1 v katastrálním území Frýdek-

Místek. V okolí vznikají nové rodinné a bytové domy. Stavební parcela je zatravněná, 

zcela rovná, bez vzrostlých stromů či keřů. Na staveniště se bude vjíždět ze západní strany 

pozemku uzamykatelnou bránou z místní komunikace. Komunikace je jednosměrná a 

vyjíždět se bude severní branou. Staveništní komunikace je vyskládána z betonových 

panelů a zpevněné plochy jsou vysypány drceným kamenivem.  
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B. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  

 

1. Jeřáb  

 

Na staveništi bude po celou dobu výstavby používán automobilový jeřáb DEMAG 

AC-50. Jeřáb bude mobilní, tudíž může měnit svou pozici a po zapatkování může 

vykonávat činnost. Jeřáb bude umístěn tak, aby obsloužil celou stavbu i skládku 

stavebního materiálu pro složení materiálu na skládku.  

2. Skládka stavebního materiálu  

 

Pro zadanou technologickou etapu bude využit uzamykatelný suchý, temperovaný 

sklad materiálů, kde budou uskladněny penetrační nátěry, hydroizolační fólie, asfaltové 

pásy, tepelně-izolační desky, podložky a dlažba. Jelikož se jedná o jednu z posledních 

stavebních etap, s umístěním všeho materiálu do uzamykatelného skladu nebude problém. 

 

Objednávky stavebního materiálu, kontrolu jejich uložení a množství bude kontrolovat 

stavbyvedoucí. Plocha skladu je 48m2  a přístup k ní bude z panelové cesty přes 

zpevněnou štěrkovou komunikaci. Klíč od skladu bude mít vedoucí směny a hlídač 

objektu. Sklady budou napojeny na dočasný elektrický rozvod z důvodu vnitřního 

osvětlení. 

 

3. Vysokotlaký čistič  

 

Na staveništi poblíž staveništní brány bude umístěn vysokotlaký vodní čistič pro 

očištění podvozku nákladních automobilů, které se budou pohybovat po nezpevněné 

staveništní komunikaci, aby nedocházelo k znečištění místní komunikace.  

 

4. Stavební výtah  

 

Na staveništi nebude umístěn stavební výtah.  
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5.  Kontejnery na odpad  

 

Na staveništi budou umístěny velkoobjemové kontejnery na odpad. Odpad bude do 

těchto kontejnerů umísťován vytřízený a jeho likvidace a odvoz budou probíhat dle 

platných zákonů a vyhlášek. Ve fázi technologické etapy provádění střešního pláště bude 

počet velkoobjemových kontejnerů zredukován z původních dvou na jediný, který bude 

vyvážen dle potřeby  

 

6. Staveništní komunikace  

 

Staveništní komunikace bude vyskládána ze železobetonových panelů o rozměrech 

2x3x0,15 m. Panely budou ukládány do stěrkového lože z drceného kameniva o tloušťce 

0,15 m. Na staveništní komunikace bude celkem použito 82 kusů těchto panelů. 

Staveništní komunikace bude po celé délce rovná a vyspádována, tak aby srážková či 

provozní voda nezatékala k unimobuňkám či do prostoru výkopů. Průjezd skrz staveniště 

je jednosměrný, nebude docházet k otáčení vozidel na staveništi 

 

7. Zpevněné plochy  

 

Na staveništi budou vytvořeny zpevněné plochy pro lepší pohyb pracovníků. Tyto 

zpevněné plochy budou vytvořeny z drceného kameniva frakce 8/16 v tloušťce 0,15 m. 

Zpevněné plochy se nacházejí u každé unimobuňky a také v prostoru staveništního 

rozvaděče.  

 

8. Osvětlení staveniště  

 

Na staveništi bude umístěno pouze přenosné osvětlení. Technologická etapa probíhá 

na střeše bytového domu a pokud by nebyla dobrá viditelnost, práce budou přerušeny po 

poradě s koordinátorem BOZP 

 

9. Oplocení  

 

Kolem staveniště bude vytvořeno mobilní ocelové oplocení s patkami. Oplocení bude 

mít výšku 2 m a bude vytvořeno kolem celého staveniště. Ze západní a severní strany 
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bude vjezd na staveništní komunikaci zabezpečený dvoukřídlovou uzamykatelnou 

staveništní bránou. Šířka vjezdu a brány je 6 metrů, výška 2 metry. Rozmístění veškerého 

zařízení staveniště je navrženo ve výkresu zařízení staveniště.  

 

C. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE  

 

Veškeré inženýrské sítě na staveništi pod komunikací budou vedeny v chráničce, aby 

nedošlo k jejich porušení.  

 

Elektrická energie  

- elektrický proud 230/400V bude na stavbu přiveden podzemním kabelem do 

staveništního rozvaděče ze stávajícího podzemního rozvodu elektřiny  

- součástí stavebního rozvaděče bude elektroměr  

- el. proud bude dále rozveden k jednotlivým místům odběru (stavba, administrativní 

stavby, sociální zázemí, šatny, osvětlení, silo)  

 

      Pitná voda 

- bude přivedena z veřejného vodovodního řádu přes vodoměrnou šachtici  

- na přípojce bude umístěn vodoměr  

- voda se bude dále rozvádět k místům odběru (stavba, sociální zázemí, odběrné místo 

vody)  

 

      Splašková kanalizace  

- kanalizační přípojka bude odvedena do jednotné veřejné kanalizace 

  

Počet pracovníků  

- 1 vedoucí čety 

- 4 izolatéři 

- 2 klempíři 

- 2 pomocní dělníci 

- 1 obsluha jeřábu 

- 2 administrativní pracovníci 

Počet pracovníků pohybujících se v rámci dané výstavby je 12 osob.  
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Buňka stavbyvedoucího  

- unimobuňka bude sloužit pouze pro stavbyvedoucího a bude umístěna u 

vjezdu na staveniště tak, aby stavbyvedoucí měl dohled nad dopravou na 

staveništi i na stavbu samotnou  

- buňka bude napojena na staveništní elektrickou síť  

Buňka mistra  

- unimobuňka bude sloužit pouze pro mistra a bude umístěna u vjezdu na 

staveniště tak, aby mistr měl dohled nad dopravou na staveništi  

- buňka bude napojena na staveništní elektrickou síť  

Buňka hlídače 

- unimobuňka bude sloužit hlídači objektu a bude umístěna u vjezdu na 

staveniště tak, aby měl hlídač dohled nad dopravou na staveništi a měl přehled 

o celkovém pohybu osob 

- buňka bude napojena na staveništní elektrickou síť  

Šatny + umývárny  

- podlahová plocha 5 m2/pracovník = 5 x 11 = 55 m2  

- šatny jsou napojeny na staveništní elektrickou síť kvůli osvětlení  

- v buňce budou umístěna 2 umyvadla a 2 sprchy  

WC  

- v buňce WC budou umístěny 3 pisoáry a dvě kabinky se záchodovou mísou  

- WC jsou napojeny na rozvod pitné vody ze staveništního rozvodu, na 

dočasnou splaškovou kanalizaci připojenou k místní kanalizaci a na staveništní 

elektrický rozvod  

Umývárna  

- v buňce umýváren budou umístěna 2 umyvadla a 2 sprchy  

- umývárny budou napojeny na stejné sítě jako buňky WC  

 

Před každou buňkou bude vytvořena zpevněná plocha z drceného kameniva 

frakce 8/16 tloušťky 0,15 m. Každá buňka bude umístěna na zpevněném štěrkovém 

terénu o tloušťce 0,25 m. Na kraji každého seskupení buněk bude na jejich konstrukci 

připevněno světlo napojené do buňky pro lepší viditelnost vstupů do jednotlivých 

buněk. Dopravu a osazení jednotlivých buněk zařídí subdodavatelská firma dle 

výkresové dokumentace zařízení staveniště.  
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D.  BEZPEČNOST PRÁCE 

  

Při prováděných pracích budou dodržovány předpisy BOZP a PO. Všichni pracovníci 

musí být proškolení BOZP.  

 

E. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

  

V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizace všech činností na staveništi 

postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné 

zákonné předpisy. Při realizaci stavby je nutno provést opatření, kterými se minimalizují 

dopady vyplývající z prováděných prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti.  

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o 

odpadech bude vedena evidence o nakládání s odpady.  
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5. ZÁVĚR 

 

Cílem bylo zpracovat stevebně-technologický postup provádění jednoplášťové pochůzné 

střechy. Zvolil jsem dlažbu, která bude položena do roviny pomocí výškově stavitelných 

podložek. Rovinu jsem se snažil zachovat z důvodu, že v budoucnu by na střeše bytového 

domu měl být vytvořen minigolf a dlaždice jsou výborný materiál, kdyby bylo v budoucnu 

potřeba střechu demontovat.  

 

Střecha bude obyvatelům sloužit k rekreaci, kde mohou trávit část svého volného času. 
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