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ANOTACE - CZ 

 Bakalářská práce se zabývá technologickým řešením zadaného objektu v rozsahu 

projektové dokumentace pro stavební povolení. Zadaný objekt je třípodlažní bytový dům 

částečně podsklepený na mírně svažitém pozemku. Bytový dům je zastřešen plochou 

střechou, jejíž navržená rekonstrukce je hlavním předmětem práce. Práce zpracovává 

technologický postup rekonstrukce, harmonogram, rozpočet a dále se zabývá řešením detailů 

a posouzením tepelně techniky zastřešení.  

 

Klíčová slova: 

technologický postup; rekonstrukce; jednoplášťová plochá střecha; zelená střecha; pochozí 

střecha 

 

ANNOTATION-EN 

 This thesis focuses on technological solutions of an assigned object within the project 

documentation of construction permit. The assigned object is a three-storey house partially 

based on a mild slope. The house has a flat roof whose reconstruction design is the main focus 

of this thesis. It analyses a technological process of such reconstruction, a schedule, a budget, 

details and a thermal engineering of the roof. 

 

Key words: 

technological process; reconstruction; single skin flat roof; green roof; walkable roof 
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Seznam použitého značení 
k. ú.  katastrální území 

NP  nadzemní podlaží 

PP  podzemní podlaží 

BD  bytový dům 

U   součinitel prostupu tepla [W/m2K] 

UN  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2K] 

ds  průměr betonářské výztuže 

PD  projektová dokumentace 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

parc. parcela 

č.  číslo 

tl.  tloušťka 

mm milimetr 

m  metr 

°C  stupeň Celsia 

ČSN Česká technická norma 
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1. ÚVOD 

 Předmětem stavební části mé bakalářské práce je navržený bytový dům. Jedná se  

o třípodlažní částečně podsklepený objekt na mírně svažitém pozemku města Český Těšín. 

Okolí bytového domu je zastavěné především bytovými a rodinnými domy. Jedná se o velmi 

klidnou část města v blízkosti přehradní nádrže s bohatou občanskou vybaveností. Parcela  

č. 2232/3 v k. ú. Český Těšín, na kterou je objekt umístěn, je přístupná z příjezdové 

komunikace, která je napojena na komunikaci místní, parcela č. 2232/4 v k. ú. Český Těšín.  

 Vstup do objektu o rozměrech 20,03 m x 12,38 m je navržen ze západní strany  

v suterénní části, ve které je zejména umístěno technické zázemí bytového domu. Do dalších 

podlaží vstupujeme po monolitickém železobetonovém schodišti. V 1. NP se nacházejí  

4 garsonky a v dalších podlažích jsou to vždy 2 bytové jednotky 3+kk. Součástí bytů ve  

2. a 3. NP jsou balkony situovány na východní stranu s výhledem do zahrady.  

 

Obrázek 1 Pohled bytového domu 
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 V technologické části se zabývám rekonstrukcí ploché střechy na střešní zahradu. 

Jedním z důvodů, proč jsem se vybrala právě toto téma, je kvalita ovzduší v mém městě. 

Město Český Těšín se nachází v Ostravsko-Karvinské oblasti s nejhorší kvalitou ovzduší  

v České republice. Celá oblast má spíše průmyslový charakter zaměřený zejména na těžbu 

černého uhlí a výrobou železa a je hustě zastavěna. Větší podíl vegetace ve městech má 

kladný vliv na kvalitu ovzduší, a proto by vegetace na střechách byla jedním z řešení 

problému znečištěného vzduchu. Tento problém je neustále aktuální a řešením vegetačních 

střech se zabývá mnoho publikací například Ozeleněné střechy od Barbory Čermákové  

a Radky Mužíkové. Z jednotlivých podkladů, které jsem měla k dispozici, mě tato publikace 

zaujala nejvíce.  

 Kromě zlepšování kvality ovzduší, mají zelené střechy mnoho dalších výhod, zejména 

pak zlepšují tepelné vlastnosti střechy, v zimě zabraňuje úniku tepla a v létě chrání objekt 

před přehříváním. Další výhodou je ochrana jednotlivých vrstev střešního pláště a působením 

tíhy vegetační vrstvy není nutné používat mechanických kotev. Mezi výhodu střešní zahrady 

bych určitě také zařadila její estetický vzhled.  
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2. STAVEBNÍ ČÁST 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE [8] 
 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ  
 

a) název stavby:   BD Český Těšín, parc. č. 2232/3 v k.ú. Český Těšín 

b) místo stavby:   Pozemek parc. č. 2232/3 v k.ú. Český Těšín, město Český Těšín 

c) předmět dok.:   Projekt pro stavební povolení 
 

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI  

     Město Český Těšín 

        Náměstí ČSA 1/1, 737 01  Český Těšín  

Zastoupený ve věcech technických:  Ing. Pavel Novák – investiční technik,  

IČO:             00297755 

DIČ:                                              CZ00297755 

 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE  
 

jméno, příjmení:  Klára Foltynová 

místo podnikání:  Tovární 71, 737 01 Český Těšín 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ [8] 
 

- snímek katastrální mapy v měřítku 1:745 

- výrobní a konzultační porady za účasti investora a projektant 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ [8] 
 

a) rozsah řešeného území:  

 Řešené území se nachází v okrajové části města Český Těšín v zastavěné oblasti.  
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b) dosavadní využití a zastavěnost území:  

 Nezastavěná parcela, která se nachází v krajní části města Český Těšín, je dle 

schváleného plánu města, určena k výstavbě bytových domů. Území je zastavěné. 
 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů:  

 Stavební pozemek se nenachází v žádném z ochranných pásem území podle jiných 

zvláštních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, 

záplavové území apod.)  
 

d) údaje o odtokových poměrech: 

 Stavební pozemek je mírně svažitý a nenachází se v záplavovém území. 
 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování: 

Stavba bytového domu je v souladu s územně plánovací dokumentací města Český Těšín. 
 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

 Stavba bytového domu je v souladu s územně plánovací dokumentací města Český 

Těšín a jsou dodrženy požadavky na využití území, které je určeno k výstavbě bytových  

a rodinných domů. 
 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

 Požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 
 

h) seznam výjimek a úlevových řešení: 

 Výjimky ani úlevová řešení nejsou. 
 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

 Podmiňující investice nejsou žádné. 
 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitosti): 

 Objekt bytového domu bude vybudován na parc. č. 2232/3 v k. ú. Český Těšín  

a příjezdová komunikace ke stavbě bude z pozemku parc. č. 2232/4 v k. ú. Český Těšín (viz 

koordinační situace).  

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ [8] 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

 Jedná se o novou stavbu. 
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b) účel užívání stavby: 

 Stavba bude zhotovena za účelem bytového domu. 

c) trvalá nebo dočasná stavba: 

 Jedná se o trvalou stavbu. 
 

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

 Nejsou. 
 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

 Technické požadavky na stavbu jsou dodrženy. 
 

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

právních předpisů: 

 Není řešeno. 
 

g) seznam výjimek a úlevových řešení: 

 Výjimky ani úlevová řešení nejsou. 
 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

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

Zastavěná plocha:      256,98 m2       

Obestavěný prostor:   3285,62 m2   

Užitná plocha:    880,9 m2  

Počet bytových jednotek:  8        
 

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

vodou, celkové produkované množství a druhy):  

 Není řešeno. 
 

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

Stavební řízení a povolení stavby:  31.5.2015  

Zahájení stavby:    17.6.2015   

Ukončení stavby:      5.8.2016  
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k) orientační náklady stavby: 

 Orientační cena na m3obestavěného prostoru pro domy bytové typové  

s neunifikovanými konstrukčními soustavami, svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, 

bloků: 4171 Kč. 

 Orientační cena bytového domu: 13 704 321 Kč 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ   

A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ [8] 
 

SO 01 – Stavebně-technické řešení BD 

SO 02 – Zpevněné plochy 

SO 03 – Přípojka kanalizace 

SO 04 – Přípojka vody 

SO 05 – Přípojka NN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Českém Těšíně 30.4.2015     Vypracovala: Klára Foltynová 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY [8] 

 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

 Stavební pozemek se nachází v zastavěné okrajové části města Český Těšín. Parcela  

č. 2232/3 je nezastavěná a je určena pro výstavbu bytového nebo rodinného domu. Stavební 

pozemek je mírně svažitý a příjezd k pozemku je z ul. Komenského.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozporů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

 Na základě geologického průzkumu byly stanoveny vlastnosti podloží, které je vhodné 

pro založení stavby na daném pozemku. 

Jedná se o: nivní sediment 

 Horniny: štěrk, písek, hlína 

 Typ hornin: nezpevněný sediment 

 Hladina podzemní vody není zvýšená. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

 Stavba nebude zasahovat do žádných stávajících ochranných a bezpečnostních pásem 

a to na základě vyjádření správců inženýrských sítí: 

• RWE distribuční služby, s.r.o. 

• SmVaK Ostrava, a.s. 

• SELF Servis, spol.s.r.o. 

• Telefóniva O2 Czech Republic, a.s. 

• ČEZ Distibuce, a.s. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

 Řešený stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

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

poměry v území, 

 Navržená stavba se bude nacházet v dostatečné vzdálenosti od okolních objektů  

a nebude tak svým působením negativně ovlivňovat své okolí. Rovněž nebude mít žádný vliv 

na odtokové poměry území.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

 Na pozemku se nenachází dřeviny ani objekty určené k demolici. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

 Pozemek nepatří mezi území, která patří do zemědělského půdního fondu, jedná se  

o zastavěnou oblast a není ani určen k plnění funkce lesa.  

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní  

a technickou infrastrukturu), 

 Stavba bude napojena na stávající místní komunikaci a chodník ve vlastnictví Města 

Český Těšín, které se nacházejí na pozemku parc. č. 2232/4 v k. ú. Český Těšín. Napojení 

bude provedeno nově příjezdovou cestou (viz koordinační situace). Napojení kanalizace, 

vodovodu, plynovodu a elektřiny bude provedeno zemními přípojkami z hlavních vedení 

(řádů), které jsou vedeny pod místní komunikaci na pozemku parc. č. 2232/4 v k. ú. Český 

Těšín (viz koordinační situace). 

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

 V průběhu zhotovení projektové dokumentace nevznikají žádné věcné ani časové 

vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.    

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY [8] 

 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

 Stavba je navržena k bytovému účelu.  

 Bude realizován částečně podsklepený bytový dům o 3 nadzemních podlažích. Ve 

sklepní části jsou navrženy garáže, sklepní boxy, technická místnost a kočárkárna.  

V nadzemních podlažích je navrženo 8 bytových jednotek 

 

 1. NP   4 bytové jednotky - garsonky 

 2. NP   2 bytové jednotky - 3+ kk 

 3. NP   2 bytové jednotky  - 3+ kk 

 

 Zastavěná plocha řešeného území je 256,98 m2 

 

 

 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

18 

 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

 Řešené území leží v katastrálním území města Český Těšín. Klidná lokalita se nachází  

v okrajové části města, která je především zastavěna rodinnými a bytovými domy. Řešený 

stavební pozemek je mírně svažitý. Objekt řešeného bytového domu je navržen jako 

samostatně stojící novostavba. Návrh objektu má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. 

Vstup do objektu je navržen v 1. PP ze západní strany domu.  

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

 Objekt o rozměrech 20,03 m x 12,38 m a výšce 13,16 m bude zastřešen 

jednoplášťovou plochou střechou. Součástí bytů v 2. A 3. podlaží budou balkóny, situovány 

na východní světovou stranu. Obvodové zdivo z tvárnic Porotherm bude opatřeno vysoce 

paropropustným  minerálním nátěrem s fotokatalytickou reakcí šedohnědé barvy (Baumit 

0184) a cihelným obkladem (VIKO, cihelná obklad HOLAND. Vnější okna jsou navržena 

euro dřevěná a vchodové dveře jsou taktéž ze dřeva. Klempířské prvky budou provedeny 

z hliníkové plechu opatřeného přímo z výroby finální polyuretanovou povrchovou vrstvou 

(Lindab – odstín hnědá RAL 9002).  

 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

 

 Dispozice domu je ovlivněna polohou nosných stěn. Jedná se o zděný třípodlažní, 

částečně podsklepený bytový dům s plochou střechou.  Vstup do objektu je navržen 1. PP ve 

středu objektu ze západní strany. 

 V 1.NP jsou navrženy 4 bytové jednotky, do kterých se vchází ze společné chodby. 

Jedná se o garsonky s obytným pokojem, koupelnou a předsíní. Dispoziční řešení 2.NP  

a 3.NP je totožné. Na obou podlažích jsou navrženy dva byty s obývacím pokojem propojený 

s kuchyní, dvěma pokoji, kuchyní, spíží a předsíní, zrcadlově shodné.  Na východní straně 

objektu mají tyto byty balkon přístupný obývacího pokoje. 

 V suterénu se bude nacházet hlavní vchod do domu a jsou zde navrženy čtyři garáže 

pro uživatele vícepokojových bytů. Suterén je vstupní chodbou rozdělen na dvě části, kdy  

v každé části jsou navrženy samostatně uzamykatelné sklepní boxy, kočárkárna a technická 

místnost. Po obvodu bytového domu je navržen okapový chodník z kačírku, který je 

olemovaný chodníkovými obrubníky. Vstupní podesta do domu včetně přístupového 
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chodníku a vjezdů do garáží jsou navrženy z šedé zámkové dlažby s chodníkovými 

obrubníky. 

 Vegetační úpravy kolem bytového domu spočívají v zatravnění upravovaných ploch  

a ve výsadbě dřevin.  

 

B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 

 Stavba bytového domu není určena pro osoby s omezenou schopností pohybu a není 

navržena pro bezbariérové užívání.  

 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 

 Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky a zákony týkající se 

bezpečnosti práce na stavbě a používání technických zařízení zejména pak: 

zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho provádějící předpisy, resp. nařízení vlády  

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích 

- další související předpisy (technické normy, hygienické a provozní předpisy) 

Provozovatel může stavbu užívat až po provedení veškerých provozních zkoušek, revizí. Při 

následném užívání stavby, prostorů a vybavení musí provozovatel postupovat dle platných 

předpisů, norem a vyhlášek týkajících se bezpečnosti práce. 

 

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

 

 Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby. 

a) stavební řešení, 

 Založení objektu je navrženo na základových pásech z prostého betonu výšky 600 mm    

a 650 mm a betonovou podkladní deskou tloušťky 150 mm. Na západní straně objektu bude 

zakládání provedeno v nezámrzné hloubce, výška základového pásu 1000 mm. Na betonové 
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podkladní desce bude na penetrační nátěr provedena hydroizolace z asfaltových pásů. Celý 

bytový objekt je navržen jako zděný ze zdícího systému Porotherm 44 EKO+, Obvodové 

zdivo bytového domu je navrženo tloušťky 440 mm. Vnitřní nosné zdivo bude provedeno ve 

všech NP z keramických tvárnic, tloušťky 300 mm. Vnitřní příčky budou provedeny  

z keramických příčkovek, tloušťky 140 mm a tloušťky 115 mm. 

 Stropní konstrukce suterénu, 1.NP, 2.NP je navržena z nosníků Porotherm  

a keramickými vložkami Miako s betonovou mazaninou celkové tloušťky 250 mm. 

Konstrukce balkónů bude tvořena přesazenými nosníky stropní konstrukce s keramickými 

vložkami Miako. Stropní konstrukce nad 3. NP je navržena z železobetonových stropních 

desek. Vnitřní schodiště je navrženo železobetonové monolitické. Střecha bytového domu je 

navržena plochá, jednoplášťová střecha. 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

1. PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A ZEMNÍ PRÁCE 

 Před zahájením výkopů bude v rozsahu cca 415 m2 pozemku sejmuta ornice mocnosti 

0,2 m, která bude deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno využít k následným 

rekultivacím. Výkopová jáma je svahována (druh horniny – štěrk, písek, hlína – přípustný 

sklon svahu – poměr výšky k půdorysné délce svahu – 1:1), výkopy rýh jsou svislé 

nezapažené do hloubky 450 mm. Zemina bude zčásti deponována v blízkosti stavby (na 

zásypy), přebytek bude odvezen na skládku v Českém Těšíně - Most. Kamenivo, které bude 

použito k obsypu objektu, bude na stavbu dopraveno ze skládky kameniva firmy Ridera  

z pobočky Ropice u Českého Těšína. [2] 

 

2. ZÁKLADY A PODKLADNÍ BETON 

 Založení objektu je navrženo na základových pásech z prostého betonu C16/20 výšky         

600 mm a 650mm a betonovou podkladní deskou tloušťky 150 mm. Na západní straně 

objektu bude zakládání provedeno v nezámrzné hloubce, výška základového pásu 1000 mm. 

 

3. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

 Obvodové zdivo bytového domu je navrženo z keramických tvárnic s tepelnou izolací 

Porotherm 44 EKO+, tloušťky 440 mm. Vnitřní nosné zdivo bude provedeno ve všech NP  

z keramických tvárnic Porotherm 30 AKU, tloušťky 300 mm. Vnitřní příčky budou 

provedeny z keramických příčkovek Porotherm 14  P+D, tloušťky 140 mm  a Porotherm 11,5 

P+D, tloušťky 115 mm. 
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4. STROPNÍ KONSTRUKCE 

 Stropní konstrukce suterénu, 1.NP, 2.NP je navržena z nosníků Porotherm  

a keramickými vložkami Miako s betonovou mazaninou celkové tloušťky 250 mm. Stropní 

konstrukce nad 3.NP je navržena jako železobetonová konstrukce z filigránových stropních 

desek. Konstrukce balkónů bude tvořena přesazenými nosníky stropní konstrukce  

s keramickými vložkami Miako s betonovou mazaninou včetně provedení tepelné izolace pro 

přerušení tepelných mostů, dle technologického postupu Porotherm. Nosníky podepřeny 

nosnými zdmi budou kladeny na těžký asfaltový pás. 

 

5. SCHODIŠTĚ 

 Vnitřní schodiště bude železobetonové monolitické (beton C25/30). Schodišťové 

podesty a mezipodesty budou provedeny z nosníků Porotherm a keramických vložek Miako. 

Napojení schodišťových ramen na podesty a mezipodesty bude provedeno, dle 

technologického postupu Porotherm. Schodiště budou obložena protiskluzovou keramickou 

dlažbou. Zábradlí schodiště je nerezové tyčové s nerezovým madlem. 

 

6. STŘECHA 

 Střecha bytového domu je navržena jako plochá jednoplášťová. Jedná se o střešní 

plášť DEKROOF 04 a bude zhotoven dle technologického postupu, který stanovil výrobce. 

Střešní souvrství bude položeno na železobetonovou nosnou konstrukci ze stropních desek 

filigrán.  

Skladba střešního souvrství DEKROOF 04: 

• ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR - pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným 

posypem       tl. 4,4 mm 

 

• GLASTEK 30 STICKER PLUS - samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu 

         tl. 3 mm 

 

• Spádové klíny EPS 150 S Stabil. - tepelněizolační klíny ze stabilizovaného pěnového 

 polystyrenu       tl. 200 mm - 400 mm 

 

• PUK - polyuretanové lepidlo 
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• GLASTEK AL 40 MINERAL - pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou 

 vložkou       tl. 4 mm 

 

• DEKPRIMER - penetrační emulze 

 

• Monolitická silikátová vrstva - nosná železobetonová konstrukce ze stropních desek 

 filigrán       tl. 300 mm 

 

7. PŘÍČKY 

 Vnitřní příčky budou provedeny z keramických příčkovek Porotherm 14  P+D, 

tloušťky 140 mm  a Porotherm 11,5 P+D, tloušťky 115 mm.Krytí instalačních rozvodů 

zdravotechniky bude provedeno předsazenými sádrokartonovými stěnami (tloušťka 100 mm) 

na rošt CW s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou.  

 

8. PŘEKLADY 

 Překlady v nosném zdivu budou Porotherm 7 výšky 238 mm. Překlady v příčkách 

budou Porotherm 11,5 mm výšky 71 mm. 

 

9. PODLAHY 

 Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce místností (viz půdorysy podlaží). 

Před provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle projektů jednotlivých profesí. 

Přesná barevná a materiálová specifikace keramických dlažeb a laminátových desek bude 

upřesněna při realizaci s investorem.  

 

10. HYDROIZOLACE, PAROZÁBRANY A GEOTEXTILIE 

Izolace proti zemní vlhkosti:  

SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40special mineral (tl. 4 mm) vyztužený 

skleněnou tkaninou bude celoplošně nataven na podklad s penetračním nátěrem (vodorovná 

izolace na podkladní beton, svislá izolace na vnější stranu obvodového zdiva suterénu). 

Izolace vytažena nad upravený terén minimálně 300 mm. 
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Hydroizolace podlah:  

Podlahy koupelen, stěny kolem van, podlahy prádelen a stěny prádelen budou pod dlažbou 

a obklady opatřeny těsnící stěrkovou hmotou Aquafin (tloušťka 2 mm). 

Plochá střecha:  

Hydroizolační souvrství ploché jednoplášťové střechy z asfaltových pásů ELASTEK 40 

special dekor (tl. 4,4 mm) a GLASTEK 30 sticker plus (tl. 3 mm). Parotěsná vrstva  

z modifikovaného asfaltu  GLASTEK Al 40 mineral celoplošně natavena na stropní 

konstrukci s penetrační emulzí. 

 

11. TEPELNÁ, ZVUKOVÁ A KROČEJOVÁ IZOLACE 

Podlahy v suterénu:  

DEKPERIMETER SD tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu se sníženou 

nasákavostí (tl. 80 mm). 

Podlahy v 1.NP, 2.NP a 3.NP: 

RIGILFOOR 4000 tepelně izolační desky z elastikovaného pěnového polystyrenu  

s kročejovým útlumem (tloušťka 30 mm). 

 

12. OMÍTKY 

Vnitřní:  

Zdiva a stropů Porotherm – omítka POROTHERM UNIVERZAL (tloušťka 10 mm).  

Vnější:  

Obvodového zdiva Porotherm - tepelněizolační omítka POROTHEMR TO (tloušťka 30 mm). 

Uzavírací omítka POROTHERM UNIVERSAL (tloušťka 5 mm). 

 

13. OBKLADY 

Vnitřní:  

V místnostech koupelen, WC, prádelen, úklidových místnostech jsou navrženy keramické 

obklady (poloha a rozsah viz výkresy podlaží a legendy místností). Přesné určení barevného 

řešení a typy obkladů bude určeno investorem v průběhu realizace stavby. 

Vnější:  

Cihelný obklad HOLAND v cihlové barvě. 
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14. TRUHLÁŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ A OSTATNÍ DOPLŇKOVÉ VÝROBKY 

 Vnější okna a dveře, vnitřní dveře a zárubně dřevěné. Kompletní specifikace výrobků 

s návrhem povrchových úprav a kování viz tabulka výrobků. 

 

15. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

 Klempířské prvky budou provedeny z hliníkové plechu opatřeného přímo z výroby 

finální polyuretanovou povrchovou vrstvou (Lindab – odstín hnědá RAL 9002). 

 

16. MALBY A NÁTĚRY 

Vnitřní:  

Malby stěn a stropů 2x Primalex Standard. V prostoru koupelen  2x Primalex Fortisino. 

Nátěry ocelových zárubní v suterénu syntetickým dvojnásobným nátěrem. 

Vnější:  

Vysoce paropropustný  minerální nátěr s fotokatalytickou reakcí šedohnědé barvy (Baumit 

0184).  

 

17. VENKOVNÍ ÚPRAVY 

 Po obvodu bytového domu je navržen okapový chodník z kačírku, který je olemovaný 

chodníkovými obrubníky. Vstupní podesta do domu včetně přístupového chodníku  

a příjezdové cesty jsou navrženy z šedé zámkové dlažby s chodníkovými obrubníky. 

Vegetační úpravy kolem bytového domu spočívají v zatravnění upravovaných ploch a ve 

výsadbě dřevin.  

 

c) mechanická odolnost a stabilita, 

 Nosná konstrukce stavebního konstrukce bude zhotovena dle technologických postupů 

stanovených výrobcem. Při návrhu jsou zohledněna veškeré možné zatížení, které mohou na 

konstrukci působit. Jedná se o vlastní tíhu konstrukce a další zatížení stanovené platnými 

normami a předpisy. Zejména se jedná o vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby § 9 Mechanická odolnost a stabilita a to:Stavba musí být navržena 

a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy 

prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, 

nemohly způsobit: 
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 a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části 

nebo přilehlé stavby, [9] 

 b) nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, 

mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení 

trvanlivosti stavby, [9] 

c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku 

deformace nosné konstrukce, [9] 

d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby a ohrožení 

bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci a dráze přiléhající ke staveništi, [9] 

e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby, [9] 

f) porušení staveb v míře nepřiměřené původní příčině, zejména výbuchem, nárazem, 

přetížením nebo následkem selhání lidského činitele, kterému by bylo možno předejít bez 

nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo jej alespoň omezit, [9] 

g) poškození staveb vlivem nepříznivých účinků podzemních vod vyvolaných zvýšením nebo 

poklesem hladiny přilehlého vodního toku nebo dynamickými účinky povodňových průtoků, 

případně hydrostatickým vztlakem při zaplavení, [9] 

h) ohrožení průtočnosti koryt vodních toků, případně údolních profilů, mostů a propustků. [9] 

 Stavební konstrukce a stavební prvky musí být navrženy a provedeny v souladu s 

normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému 

účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným 

mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby. [9] 

 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHRAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ [9] 

 

a) technické řešení, 

 Technické řešení napojení na veřejnou infrastrukturu je navrženo v souladu  

s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Stavba bude napojena na 
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stávající veřejné inženýrské sítě nově zřízenou vodovodní, elektro, kanalizační a splaškovou 

přípojkou. 

b) výčet technických a technologických zařízení, 

 V objektu bytového domu nebudou instalována žádná technická a technologická 

zařízení, která by ovlivňovala bezpečnost a funkčnost. V jednotlivých bytech budou 

instalovány pouze domácí spotřebiče. 

 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  

 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

 Rozdělení stavby do požárních úseků je řešeno dle platných zákonů a norem a to  

ČSN 73 0802, ČSN 73 0833 a vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 

ochrany staveb. Podrobný návrh opatření stanovuje technická zpráva požární bezpečnosti pro 

danou stavbu, která není předmětem bakalářské práce. 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

 Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti je řešeno dle 

platných zákonů a norem a to ČSN 73 0802, ČSN 73 0833 a vyhláškou č. 23/2008 Sb.,  

o technických podmínkách požární ochrany staveb. Podrobný návrh opatření stanovuje 

technická zpráva požární bezpečnosti pro danou stavbu, která není předmětem bakalářské 

práce. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

 Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí je řešeno dle platných zákonů 

a norem a to ČSN 73 0802, ČSN 73 0833 a vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb. Podrobný návrh opatření stanovuje technická zpráva 

požární bezpečnosti pro danou stavbu, která není předmětem bakalářské práce. 

d) zhodnocení evakuace sob včetně vyhodnocení únikových cest, 

 Zhodnocení evakuace sob včetně vyhodnocení únikových cest je řešeno dle platných 

zákonů a norem a to ČSN 73 0802, ČSN 73 0833 a vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb. Podrobný návrh opatření stanovuje technická zpráva 

požární bezpečnosti pro danou stavbu, která není předmětem bakalářské práce. 
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e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 

 Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru je 

řešeno dle platných zákonů a norem a to ČSN 73 0802, ČSN 73 0833 a vyhláškou č. 23/2008 

Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Podrobný návrh opatření stanovuje 

technická zpráva požární bezpečnosti pro danou stavbu, která není předmětem bakalářské 

práce. 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 

 Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst je řešeno dle platných zákonů a norem a to 

ČSN 73 0802, ČSN 73 0833 a vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 

ochrany staveb. Podrobný návrh opatření stanovuje technická zpráva požární bezpečnosti pro 

danou stavbu, která není předmětem bakalářské práce. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty), 

 Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty) je řešeno dle platných zákonů a norem a to ČSN 73 080, ČSN 73 0833 a vyhláškou č. 

23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Podrobný návrh opatření 

stanovuje technická zpráva požární bezpečnosti pro danou stavbu, která není předmětem 

bakalářské práce. 

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

vzduchotechnická zařízení), 

 Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) je řešeno dle platných zákonů a norem a to ČSN 73 0802,  

ČSN 73 0833 a vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

Podrobný návrh opatření stanovuje technická zpráva požární bezpečnosti pro danou stavbu, 

která není předmětem bakalářské práce. 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

 Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními je 

řešeno dle platných zákonů a norem a to ČSN 73 0802, ČSN 73 0833 a vyhláškou č. 23/2008 

Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Podrobný návrh opatření stanovuje 

technická zpráva požární bezpečnosti pro danou stavbu, která není předmětem bakalářské 

práce. 
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j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, 

 Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek je řešeno 

dle platných zákonů a norem a to ČSN 73 0802, ČSN 73 0833 a vyhláškou č. 23/2008 Sb.,  

o technických podmínkách požární ochrany staveb. Podrobný návrh opatření stanovuje 

technická zpráva požární bezpečnosti pro danou stavbu, která není předmětem bakalářské 

práce. 

 

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI  

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení, 

 Bytový dům je navržen z certifikovaného stavebního systému. Tepelně technické 

hodnocení udává Energetický štítek budovy, který není předmětem řešení projektové 

dokumentace. 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií, 

 V objektu bytového domu nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energie. 

 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ  

A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ  

 

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

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

 Větrání je navrženo přirozeně – okny (v každé místnosti je okno s nastavitelnou 

ventilační štěrbinou). V kuchyních, koupelnách a WC je navrženo nucené větrání ventilátory  

s odvodem nad střechu. V blízkosti budoucího objektu se nachází centrální teplárna, pomocí 

které bude teplo dálkově přiváděno do domovní výměníkové stanice.  Denní osvětlení bude 

zajištěno výplní otvorů pomocí zasklení. Umělé osvětlení bude zajištěno navrženými svítidly 

na základě projektu elektro instalace. Zásobování vodou a odvod odpadů bude zajištěn 

napojením na veřejné inženýrské sítě stávající vodovodní, kanalizační a splaškovou 

přípojkou. Stavba nebude vystavena negativním účinkům vibrací, zvýšené prašnosti ani 

hladině zvuku, která by ohrožovala zdraví obyvatel. 
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B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

 Pozemek se nachází v radonovém území s nízkou hodnotou. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

 Stavba nebude vystavena působení negativního vlivu bludných proudů, tudíž není 

potřeba provádět opatření. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

 Stavba nebude vystavena negativním technickým seizmickým vlivům, tudíž není 

potřeba provádět opatření. 

d) ochrana před hlukem, 

 Stavba nebude vystavena zvýšeným hladinám hlukových emisí, tudíž není potřeba 

provádět opatření. 

e) protipovodňová opatření, 

 Stavba se nebude nacházet v záplavovém území, tudíž není potřeba žádných opatření. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt methanu apod.), 

 Stavba se nenachází na poddolovaném území a ani není předpokládán výskyt methanu. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU [8] 

 

 Technické řešení napojení ne veřejnou infrastrukturu je navrženo v souladu  

s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

a) napojení místa technické infrastruktury, přeložky, 

 Objekt bytového domu bude napojen na veřejnou dopravní komunikaci nově 

zhotovenou příjezdovou cestou. Příjezd bude proveden z ulice Komenského. 

Objekt bytového domu bude k inženýrským sítím připojen pomocí přípojek: 

 SO 01 – Stavebně-technické řešení BD 

 SO 02 – Zpevněné plochy 

 SO 03 – Přípojka kanalizace 

 SO 04 – Přípojka vody 

 SO 05 – Přípojka NN 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 

 Stavba bude napojena na stávající veřejné inženýrské sítě nově zřízenou vodovodní, 

elektro, kanalizační a splaškovou přípojkou.  

 Přípojky kanalizace, plynu, vody a NN jsou samostatnými částmi projektové 

dokumentace, která není předmětem řešení projektové dokumentace. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ [8] 

 

a) popis dopravního řešení, 

 Doprava je řešena místní komunikací na pozemku parc. č. 2232/4 v k.ú. Český Těšín. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

 Napojení území na stávající místní komunikaci na pozemku parc. č. 2232/4 v k. ú. 

Český Těšín se provede pomocí navržené příjezdové komunikaci objektu na základě 

koordinační situace.   

c) doprava v klidu, 

 Kromě garáží jsou zajištěna další parkovací místa pro osobní automobily uživatelů 

bytů, 4 parkovacích stání, podél místní komunikace na pozemku parc. č. 2232/4 v k.ú. Český 

Těšín. 

c) pěší a cyklistické stezky, 

 Řešené území bude na stávající místní komunikaci na pozemku parc. č. 2232/4 v k. ú. 

Český Těšín budou napojeno chodníky na základě koordinační situace.   

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV [8] 

 

a) terénní úpravy, 

 Výrazné terénní úpravy nebudou provedeny, pouze nezbytné vyrovnání terénu. 

b) použité vegetační prvky, 

 Výrazné vegetační úpravy nejsou projektem řešeny, pouze bude provedeno zatravnění 

pozemku. 

c) biotechnická opatření, 

 Nejsou potřeba. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA [8] 

 

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

 Stavba nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. Během prováděných stavebních 

prací nebude překročena hodnota hlukové emise, která je stanovena hygienickými předpisy  

a nebude tak negativně působit na okolní zástavbu. Ve vnitřním prostředí budou hladiny 

hluku v souladu s hygienickými požadavky pro jednotlivé druhy místností. 

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

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

 Stavební úpravy nebudou mít žádný negativní vliv na přírodu a okolní krajinu. Při 

prováděné rekonstrukci nedojde ke změnám okolních vysazených dřevin a rostlin.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

 Stavba se nenachází v lokalitě chráněných území Natura 2000 a nebude mít na žádnou  

z lokalit vliv. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

 Stavba nevyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí - EIA (Environmental 

Impact Assessment).  

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů, 

 Stavba se nenachází ochraném nebo bezpečnostním pásmu. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA [8] 

 

 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Stavba 

bytového domu splňuje podmínky územního plánu obce, tj. splňuje základní požadavky na 

situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY [8] 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění, 

 Potřeby a spotřeby rozhodujících medií, hmot a jejich zajištění je předmětem 

technické dokumentace pro zařízení staveniště.  
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b) odvodnění staveniště, 

 Odvodnění staveniště je předmětem technické dokumentace pro zařízení staveniště.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

 Staveniště bude napojeno na stávající přístupovou komunikaci na pozemku parc.  

č. 2232/4 v k. ú. Český Těšín, která je ve vlastnictví města Český Těšín, prostřednictvím 

silničních železobetonových panelů usazených do štěrkového lože o tloušťce 100 mm.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

 Provádění navržené stavby nebude mít žádny vliv na její okolí 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

 Staveniště bude chráněno proti vstupu nepovolaným osobám oplocením o výšce  

1,8 m. Veškeré vstupní brány budou uzamykatelné. Na stavebním pozemku se nenachází 

žádné stavby a dřeviny. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé), 

 Pro účely staveniště bude dostatečný stavební pozemek parc. č. 2232/3 v k. ú. Český 

Těšín, na kterém je stavba bytového domu navržena. 

g) maximální produktová množství a druh odpadů a emisí pří výstavbě jejich likvidace, 

 Vzniklý stavební odpad bude odvezen v kontejneru, roztříděn, recyklován nebo uložen 

na skládku. Nebezpečný stavební odpad, který není možné recyklovat, bude odstraněn dle 

platných legislativ a předpisů, s ohledem na ochranu zdraví a životního prostředí. Celý tento 

proces bude zajišťovat způsobilá organizace v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 

Sb. Vyprodukovaný běžný odpad, který vznikne v průběhu výstavby, bude odstraněn 

oprávněnou firmou. Odstranění bude provedeno způsobem, který udává zákon. Při 

prováděných pracích nebude překročena hluková emisivita, kterou udává zákon.  

V letních měsících při vysokých teplotách bude při provozu na staveništi zajišťováno kropení 

pojízdných ploch, aby nedocházelo ke zvýšené hladině prachu. Rovněž příjezdové  

a zásobovací komunikace musí být udržovány v čistotě. [10] 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  

 Skrývka ornice:    84,55 m3      

 Výkopy celkem:  585 m3    

 Zpětný zásyp:    132,51 m3 

 Rozprostření ornice:     33,15 m3 

 Zemina, která nebude použita zpět k zásypu objektu, bude odvezena na skládku 

V Českém Těšíně (Český Těšín -  Mosty).  Kamenivo, které bude použito k obsypu objektu, 
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bude na stavbu dopraveno ze skládky kameniva firmy Ridera z pobočky Ropice u Českého 

Těšína. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

 Stavební zákon v § 132 odst. 3 stanovuje požadavek, aby stavba neohrožovala život  

a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, 

archeologické nálezy a sousední stavby, popř. nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při 

výstavbě je nutno předcházet důsledkům živelných pohrom nebo náhlým haváriím a čelit 

jejich účinkům, resp. snížit nebezpečí takových účinků. [11] 

Při realizaci stavby nebude narušen veřejný zájem. 

 Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu 

přírody dle zákona, ani žádný významný krajinný prvek, taktéž řešeným územím neprochází 

ani do něho nezasahuje žádný prvek ÚSES (územní systém ekologické stability).  

 V území dotčeném stavbou ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádná zvláště 

chráněná území (chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky) ve smyslu  

zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiná chráněná území či fenomény 

(např. chráněná naleziště nebo památné stromy). Řešené území nezasahuje do žádného zvláště 

chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. [12] 

 To znamená, že není na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního 

parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní 

památky ani přechodně chráněné plochy.  

 V prostoru lokality stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin  

a živočichů (dle přílohy č. II. a III. zák. č. 114/1992 Sb.). [12] 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 

 Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné 

postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006  Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu  zdraví  při  práci  na staveništích,  (dále  pouze  zákon  309/2006  Sb.,  a  jeho  

prováděcí  předpisy),  především  ve  vytvoření správných  podmínek  pro  dodržení  

příslušných  předpisů,  tj.  proškolení  zaměstnanců, dohledu nad používáním bezpečnostních 
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předpisů, skutečností, aby příslušné práce vykonávaly osoby, které k ní mají kvalifikaci, 

dodržení platných postupů, jištění, zabezpečení apod. [13] 

 Budou používána  a  zabudována  pouze  ta  zařízení,  která  jsou  ve  vyhovujícím  

technickém  stavu,  s odpovídající dokumentací,  technickými  prohlídkami,  ověření  zda  

jsou  podrobena  potřebným  revizím  a obsluhují  je  kvalifikovaní  pracovníci,  při  

skladování  stavebního  materiálu  nesmí  docházet  k  ohrožení bezpečnosti pracovníků na 

staveništi, musí být dodrženy odpovídající výšky skládek, a zajištěn celkový pořádek na 

staveništi.  

 Dále se v souladu s ustanoveními zákona č.  309/2006  Sb. zřídí funkce koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. [13] 

 Samostatný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracuje 

vybraný dodavatel stavby v rámci další přípravy stavby. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

 Stavba bytového domu není navržena k užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová. Svou výstavbou neovlivňuje 

bezbariérovost okolních staveb. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

 Nebudou provedena žádná inženýrská opatření.  

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 Zahájení stavby:    17.6.2015   

 Ukončení stavby:      5.8.2016 

 

 

 

 

 

 

 

V Českém Těšíně 30.4.2015    Vypracovala: Klára Foltynová 
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2.1. TEPELNĚ TECHNICNÉ POSOUZENÍ [16]  

a) Tepelně technické posouzení stávající skladby střešního pláště 

Stávající plochá střecha je tvořena certifikovaným střešním pláštěm DEKROOF 04. 

Skladba DEKROOF 04: [18]   

• ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 

• GLASTEK 30 STICKER PLUS 

• Spádové klíny EPS 100 S  

• PUK (INSTA-STICK) 

• GLASTEK AL 40 MINERAL 

• DEKPRIMER 

• nosná konstrukce střešního pláště - filigránové stropní desky 

Posouzení skladby DEKROOF 04  v programu TEPLO 2010: 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:    
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton 1  0,300       1,430  23,0 
   2  DEKPRIMER  0,001       0,210  1200,0 
   3  Foalbit Al S 40  0,0042       0,210  188240,0 
   4  EPS 100 S  0,100       0,037  70,0 
   5  GLASTEK 30 STICKER PLUS  0,004       0,210  25158,0 
   6  ELASTEK 40 Special Dekor  0,004       0,210  50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,923 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,060 kg/m2,rok 
  (materiál: EPS 100 S). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,060 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0012 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0069 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 

Posouzení detailu atiky skladby DEKROOF 04  v programu AREA 2010: 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:                                  
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,40 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,838 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 



 

Obrázek 2 Průběh teplot - stávající atika

Obrázek 3 Relativní vlhkost - stávající atika
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stávající atika 
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b) Tepelně technické posouzení nové skladby střešního pláště    

Certifikovaná skladba pochozí části střechy DEKROOF 10-B: [18]   

• DLAŽBA NA PODLOŽKÁCH - BEST PLATEN 500 x 500, pochozí vrstva  

• FILTEK 500 - separační, ochranná vrstva, netkaná geotextilie zpevněná vpichováním 

ze 100% polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí.  

• ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR - svrchní vrstva hydroizolačního souvrství, 

hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je polyesterová rohož  

v podélném směru vyztužená skleněnými vlákny.  

• Na horním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem, na spodním 

separační PE fólií.   

• GLASTEK 30 STICKER PLUS - spodní vrstva hydroizolačního souvrství, 

hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné 

tkaniny. Pás je na horním povrchu opatřen spalitelnou PE fólií. 

• EPS 150 S Stabil - Spádové klíny + polyuretanové lepidlo PUK, tepelná izolace 

• GLASTEK AL 40 MINERAL - parotěsná vrstva, SBS pás s modifikovaného asfaltu  

s hliníkovou vložkou 

• DEKPRIMER - penetrační nátěr   

 

Posouzení skladby DEKROOF 10-B  v programu TEPLO 2010: 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 
 Název konstrukce:    
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton 1  0,300       1,430  23,0 
   2  DEKPRIMER  0,001       0,210  1200,0 
   3  GLASTEK Al 40 MINERAL  0,0042       0,210  188240,0 
   4  EPS 150 S Stabil  0,200       0,035  70,0 
   5  GLASTEK 30 STICKER PLUS  0,004       0,210  25158,0 
   6  ELASTEK 40 Special Dekor  0,004       0,210  50000,0 
   7  FILTEK 500  0,002       0,220  50000,0 
   8  Dlažba BEST PLATEN 500 X 500  0,050       1,360  23,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,960 
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  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,144 kg/m2,rok 
  (materiál: GLASTEK 30 STICKER PLUS). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0014 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0054 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 

Certifikovaná skladba vegetační části střechy DEKROOF 9-B: [18]   

• DEK TR 100 - vegetační vrstva, trávní substrát 

• FILTEK 200 -  ochranná vrstva, netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100%  

polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí.  

• DEKDREN T20 GARDEN - drenážní a hydroakumulační vrstva, nopová fólie  

z vysokohustotního polyetylenu (HDPE). Jednostranné výstupky, nopy, vytvářejí 

distanci mezi fólií a konstrukcí, ke které je fólie přiložena. Takto vytvořený prostor se 

využije pro separaci od podkladu, odvedení vody, akumulaci vod nebo proudění 

vzduchu. 

• FILTEK 300 - separační vrstva, netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100%  

polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí.  

• ELASTEK 50 GARDEN -  svrchní vrstva hydroizolačního souvrství, hydroizolační 

pás z asfaltu SBS modifikovaného s aditivy proti prorůstání kořenů a s vložkou  

z kvalitní polyesterové rohože, pás určený pro hydroizolaci vegetačních střech.   
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• GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL - vrstva hydroizolačního souvrství, pás z SBS 

modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Pás je na horním 

povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií.   

• GLASTEK 30 STICKER PLUS - spodní vrstva hydroizolačního souvrství, 

samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu 

• EPS 150 S Stabil - Spádové klíny + polyuretanové lepidlo PUK, tepelná izolace 

• GLASTEK AL 40 MINERAL - parotěsná vrstva, SBS pás s modifikovaného asfaltu  

s hliníkovou vložkou 

• DEKPRIMER - penetrační nátěr  

 

Posouzení skladby DEKROOF 09-B v programu TEPLO 2010: 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 
 Název konstrukce:    
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton  0,300       1,430  23,0 
   2  DEKPRIMER  0,001       0,210  1200,0 
   3  GLASTEK Al 40 MINERAL  0,0042       0,210  188240,0 
   4  EPS 150 S Stabil  0,200       0,035  70,0 
   5  GLASTEK 30 STICKER PLUS  0,003       0,210  25158,0 
   6  GLASTEK 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   7  ELASTEK 50 GARDEN  0,005       0,210  49536,8 
   8  FILTEK 300  0,002       0,220  50000,0 
   9  DEKDREN T20 GARDEN  0,020       0,500  94000,0 
   10  FITEK 200  0,002       0,220  50000,0 
   11  DEK TR 100  0,300       0,700  1,5 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše) 
 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
      nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,144 kg/m2,rok 
  (materiál: GLASTEK 30 STICKER PLUS). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0016 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0056 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

Posouzení detailu atiky nové skladby DEKROOF 09-B  v programu AREA 2010: 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 
 Název úlohy:   ATIKA                          
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,40 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,851 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 



 

Obrázek 4 Průběh teplot - nová atika 

Obrázek 5 Relativní vlhkost - nová atika
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

43 

 

3. ČÁST TECHNOLOGICKÁ 

3.1. Technologický postup rekonstrukce ploché střechy 

 

a) Obecné informace: 

 Předmětem technologického postupu je rekonstrukce ploché střechy na střešní 

zahradu. Jedná se o částečně podsklepený třípodlažní bytový dům, který se nachází na ulici 

Komenského. Bytový dům je zhotoven ze zděného systému porotherm. Strop, který nese 

střešní plášť, je pak řešen pomocí stropních desek filigrán, které bezpečně přenesou tíhu 

střešního pláště. 

 Zásadním předpisem, kterým se řídí veškeré provádění plochých střech je Stavební 

zákon a k němu vydaná vyhláška 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na 

výstavbu. Celá rekonstrukce je navržena v souladu s normou ČSN 73 1901. Skladba nového 

střešního pláště, stejně jako stávající skladba, je navržena z katalogového listu DEKROOF, 

kterou lze použít bez dalšího ověřování, za předpokladu, že bude zachováno její materiálové  

a konstrukční řešení včetně specifikací výrobků a jejich tlouštěk. 

 

b) Obsah dodávky 

Prováděcí firma si před zahájením stavebních prací zajistí: 

• sociální zázemí pro pracovníky 

• veškeré potřebné pracovní pomůcky a stroje doporučené výrobci, platnými normami  

a předpisy, 

• stavební výtah pro přepravu materiálu 

• kontejner pro vzniklý stavební odpad 

• dopravu na staveniště 

• Prováděcí firma provádí stavební práce: 

• Demontáž stávající střechy a odvoz vzniklého stavebního odpadu 

• Pokládka nové skladby střešního pláště včetně úpravy povrchu a výsadby rostlin na 

vegetační části střechy 

• Montáž klempířských prvků 

• Montáž zámečnických prvků 
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c) Materiál 

1. Materiál 

• prané kamenivo frakce 32 - 63 mm 

• věncovka POROTHERM VT8 

• Zálivkový beton pevnostní třídy C 20/25 s maximální velikostí zrna 8 mm, měkké 

konzistence 

• malta MC 10 

• hlavní výztuž průměru 12 mm z oceli V 10425 + třmínky průměru 6 mm á 150 z oceli  

V 10425 

• Isover EPS 100 S o tloušťce 100 mm 

• extrudovaný polystyren XPS o tloušťce 30 mm 

1.1. Skladba pochozí části střechy: [18]   

• DLAŽBA NA PODLOŽKÁCH - BEST PLATEN 500 x 500, pochozí vrstva  

• FILTEK 500 - separační, ochranná vrstva, netkaná geotextilie zpevněná vpichováním 

ze 100% polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí.  

• ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR - svrchní vrstva hydroizolačního souvrství, 

hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je polyesterová rohož  

v podélném směru vyztužená skleněnými vlákny.  

• Na horním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem, na spodním 

separační PE fólií.   

• GLASTEK 30 STICKER PLUS - spodní vrstva hydroizolačního souvrství, 

hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné 

tkaniny. Pás je na horním povrchu opatřen spalitelnou PE fólií. 

• EPS 150 S Stabil - Spádové klíny + polyuretanové lepidlo PUK, tepelná izolace 

• GLASTEK AL 40 MINERAL - parotěsná vrstva, SBS pás s modifikovaného asfaltu  

s hliníkovou vložkou 

• DEKPRIMER - penetrační nátěr   
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1.2. Skladba vegetační části střechy: [18]   

• DEK TR 100 - vegetační vrstva, trávní substrát 

• FILTEK 200 -  ochranná vrstva, netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100%  

z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí.  

• DEKDREN T20 GARDEN - drenážní a hydroakumulační vrstva, nopová fólie  

z vysokohustotního polyetylenu (HDPE). Jednostranné výstupky, nopy, vytvářejí 

distanci mezi fólií a konstrukcí, ke které je fólie přiložena. Takto vytvořený prostor se 

využije pro separaci od podkladu, odvedení vody, akumulaci vod nebo proudění 

vzduchu. 

• FILTEK 300 - separační vrstva, netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100%  

polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí.  

• ELASTEK 50 GARDEN -  svrchní vrstva hydroizolačního souvrství, hydroizolační 

pás z asfaltu SBS modifikovaného s aditivy proti prorůstání kořenů a s vložkou  

z kvalitní polyesterové rohože, pás určený pro hydroizolaci vegetačních střech.   

• GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL - vrstva hydroizolačního souvrství, pás z SBS 

modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Pás je na horním 

povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií.   

• GLASTEK 30 STICKER PLUS - spodní vrstva hydroizolačního souvrství, 

samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu 

• EPS 150 S Stabil - Spádové klíny + polyuretanové lepidlo PUK, tepelná izolace 

• GLASTEK AL 40 MINERAL - parotěsná vrstva, SBS pás s modifikovaného asfaltu  

s hliníkovou vložkou 

• DEKPRIMER - penetrační nátěr  

 

2. Dodavatel materiálu  

2.1. Pro střešní plášť a POROTHERM věncovek VT8 

DEK stavebniny - Třinec 

Frýdecká 225  

73961 Třinec  
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Telefon: +420 558 340 885  

Mobil: +420 739 588 478  

E-mail: trinec@dektrade.cz  

 

2.2. Klempířských prvků 

Firma STREFA s.r.o. 

Mladobucká 666 

54102 Trutnov 

IČ: 28780965 

DIČ:CZ28780965 

Kontaktní osoba pro Moravskoslezský kraj: Jan Kuča  

Tel.: +420 724 337 515  

Email: jan.kuca@prefa.com  

2.3. Rostlin a trávních koberců 

Obi Česká Republika s.r.o 

Ostrava – Zábřeh 

Výškovická 46 

700 30 Ostrava – Zábřeh 

2.4. Betonové směsi a výztuže železobetonového věnce 

CEMEX Czech Republic, s.r.o. 

betonárna Stonava 

 areál Nkz  

735 34 Stonava 

Telefon: 606 748 204 

 

RAVEN CZ a.s.  

Divize Ostrava 

Bílovecká 226/1 

721 00 Ostrava - Svinov 
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3. Doprava a skladování 

 Dopravní prostředek pro přepravu jednotlivých prvků musí mít požadovanou 

únosnost, rovnou a čistou ložnou plochu. Skladování na staveništi bude zajištěno dle 

stanovených požadavků pro daný materiál. Nevratný obalový materiál se průběžně likviduje  

s ohledem na ochranu životního prostředí. Vratný obalový materiál bude odevzdán do sběrny. 

3.1. Doprava a skladování materiálu pro jednotlivé vrstvy střešního pláště [5]   

 Penetrační nátěr DEKPRIMER balený v uzavíratelném plastovém obalu, 

hydroizolační asfaltové pásy ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR, GLASTEK 30 STICKER 

PLUS, GLASTEK AL 40 MINERAL, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, ELASTEK 50 

GARDEN, budou přepravovány valníkem. Hydroizolační asfaltové pásy se dopravují   

a skladují v rolích ve svislé poloze v suchých prostorech chráněných proti povětrnostním 

vlivům. 

 Geotextilie FILTEK 300, FILTEK 500 a nopové folie se přepravují a skladují v rolích. 

Doprava bude provedena pomocí valníku a pro skladování materiálu se zajistí suché prostory 

chráněné proti povětrnostním vlivům.  

 Teplená izolační spádové klíny EPS 150 S Stabil, desky Isover 100 S a desky  

z extrudovaného polystyrenu XPS se přepravují a skladují na paletách. Aby nedošlo  

k poškození, materiál se obalí folií. Polyuretanové lepidlo je balené v uzavíratelných 

plastových obalech. Přeprava na staveniště bude provedena valníkem a skladování v suchých 

prostorech chráněných proti povětrnostním vlivům. 

 Substrát vegetační vrstvy balený, travní koberec v rolích a dlažba na podložkách se 

přepraví valníkem a skladují se na paletách, v suchých prostorech chráněných proti 

povětrnostním vlivům. Prané kamenivo bude rovněž přepraveno valníkem. 

3.2. Doprava a skladování betonové směsi a výztuže železobetonového věnce 

 Na staveniště se dopraví čerstvá betonová směs pomocí autodomíchávače s čerpadlem. 

Výztuž, kusový materiál a sypký balený materiál, který se ukládá na paletách, se staveniště 

dopraví pomocí valníku s odpovídající únosností. Pro skladování na stavbě je třeba zajistit 

zpevněné plochy s ochranou proti povětrnostním vlivům, které by negativně ovlivnily 

vlastnosti materiálů, zejména pak zajistit ochranu proti korozi výztuže.  
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3.3. Doprava a skladování klempířských, zámečnických prvků a drobného kusového 

materiálu 

 Na staveništi bude tento materiál skladován v suchém uzamykatelném skladu. 

4. Převzetí materiálu 

 Materiály a výrobky určené k zabudování do systému musí souhlasit se specifikací 

a konkrétní projektovou dokumentací. Před použitím materiálů a výrobků musí být mezi 

zhotovitelem a zástupcem objednavatele sepsán protokol o přejímce materiálů a výrobků.  

Materiály a výrobky se přejímají jak kvantitativně, tak kvalitativně a ukládají se na vhodném 

místě při dodržení skladovacích podmínek. Dodávku materiálu přejímá stavbyvedoucí ve 

spolupráci se stavebním dozorem. Stavbyvedoucí je povinen zkontrolovat při přejímce zboží 

jeho kvalitu a množství dle dodacího listu. O převzetí dodávek materiálu se provede záznam 

do stavebního deníku. 

 

d) Pracovní podmínky 

 Jako příjezdová komunikace na staveniště je využita stávající příjezdová komunikace  

k objektu. Nářadí a pracovní pomůcky budou skladovány v uzamykatelných buňkách. 

Veškerý materiál bude skladován výrobcem stanoveným způsobem, a způsob skladování je 

popsán v předchozí kapitole. Materiál bude uložen v dostatečné blízkosti od stavebního 

výtahu, který je určený pro přepravu materiálu na střešní plochu. Na staveništi bude pro 

pracovníky zajištěna umývárna, wc a šatny. Veškeré sociální a provozní zařízení, které bude 

po dobu rekonstrukce potřeba, si obstará prováděcí firma svépomocí. K napojení 

inženýrských sítí budou využity stávající přípojky. 

 Veškeré stavební práce se provádějí v souladu s platnými normami a požadavky 

investora. Práce nesmí být započaty dříve, než bude nosná konstrukce stropu dostatečně 

únosná a pevná. Stavební práce jsou prováděny pouze osobami kvalifikovanými v daném 

oboru, které jsou podrobeny instruktáží provádění. 

 

 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

49 

 

e) Převzetí pracoviště 

 Na základě přání investora bude provedena rekonstrukce střešního pláště ploché 

střechy. K dopravování materiálu na staveniště bude využita stávající příjezdová komunikace 

bytovému domu a k napojení inženýrských sítí budou využity stávající přípojky. Po 

provedené kontrole proběhne předání staveniště a provede se záznam do stavebního deníku.  

Dodavatel přebírá stávající objekt a veškeré sociální a provozní zařízení, které bude pro 

rekonstrukci potřeba, si obstará po převzetí svépomocí. 

 

f) Obecné pracovní podmínky [5]   

 Při prováděných bouracích pracích nebude hladina hluku zvýšena. V letních měsících 

při vysokých teplotách bude při provozu na staveništi zajišťováno kropení pojízdných ploch, 

aby nedocházelo ke zvýšené hladině prachu. Rovněž příjezdové a zásobovací komunikace 

musí být udržovány v čistotě. 

 Při pokládce jednotlivých vrstev střešního pláště je nutné dodržet několik zásad.  

U pokládání samolepícího pásu GLASTEK 30 STICKER PLUS nesmí teplota podkladu  

a okolního vzduchu klesnout pod +10 °C. Pokud by teplota byla nižší, je nutné provést 

pokládku celé vrstvy v jednodenním záběru. Modifikované asfaltové pásy je možné natavovat 

i za nižších teplot, jsou zpracovatelné i při minusových teplotách a to až do - 25 °C.  

S ohledem na montážníky se však doporučuje práce provádět do 5°C. V letních obdobích 

naopak pokládaný materiál měkne a může tak dojít k zabudování nežádoucího napětí nebo  

k poškození hydroizolace. Asfaltové pásy se nesmí pokládat za silného větru a před 

povětrnostními vlivy je chráníme plachtovými či jinými přístřešky. Všeobecná pravidla 

povětrnostních podmínek pro hydroizolační pásy platí obecně pro položení všech vrstev 

střešního pláště.  

 Montážní prostředky a pomůcky je nutno denně kontrolovat, udržovat v čistotě. Při 

mrazu větším než -10°C je nutno dbát snížené únosnosti vázacích prostředků. Podkladní 

malta musí být přizpůsobena pro použití za mrazu a při teplotách pod +5°C musí být beton 

zálivky navržen pro nízké teploty nebo musí zalití ztužujícího věnce atiky odloženo. 

 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

50 

 

Montážní práce se musí přerušit: 

1. při větru o síle nad 10 m/s 

2. při ztížené viditelnosti (mlha) 

3. hustý déšť nebo sněžení 

 Veškeré stavební práce se provádějí v souladu s platnými normami a požadavky 

investora. Stavební práce jsou prováděny pouze osobami kvalifikovanými v daném oboru, 

které jsou podrobeny instruktáží provádění. 

 

g) Personální osazení 

Složení pracovní čety: 

• vedoucí montážní čety, šéfmontér  - dohlíží na správnost celkového postupu  

        prováděných prací 

      - řídí činnost jednotlivých pracovníků 

 

• 6 x montážní pracovník    - 4 x izolatér provádějící demontáž a montáž  

        střešního pláště 

      - 2 x pracovník pro pokládku substrátu a výsadbu 

        rostlin 

      - 2 x pracovník pro pokládku dlažby na  

        podložkách  

 

• 4 x dělník     - provádí pomocné práce zadané vedoucím  

        montážní čety nebo montážním pracovníkem  

        a zejména pak demolici stávajícího střešního 

        pláště 

 Pracovníci provádějící odborné činnosti musí mít platná osvědčení o způsobilosti 

profese. Jednotliví členové pracovní čety musí být řádně proškoleni o prováděných prací  

a zároveň také o bezpečnosti práce. Za proškolení pracovníků čety odpovídá stavbyvedoucí  

a vedoucí montážní čety, který je stavbyvedoucím pověřen a udává pokyny. Pracovníci čety 
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jsou povinni se těmito pokyny řídit. Vedoucí montážní čety bude dohlížet na kvalitu 

dodaného materiálu a dodržení technologického postupu, každý den bude provádět zápis  

o stavu prací do stavebního deníku. 

 

h) Stroje a pomůcky 

1. Pracovní nářadí:  

 pěnové válečky a štětce, plynový hořák, tryska ke svářecímu přístroj, silikonový 

přítlačný váleček šířky 40 mm, mosazný přítlačný váleček na detaily, příklepová vrtačka, 

elektrická vrtačka, mosazný kartáč, izolatérský nůž, ocelová rýsovací jehla s jedním koncem 

zahnutým pro kontrolu svarů, nůžky, metr, pásmo, vodováha ochranné kryty proti znečištění 

sousedních ploch, lehký válec plnitelný vodou, hrábě, rycí vidle, válec s hroty. 

2. Ochranné pomůcky: 

 ochranné štíty, helma, lékárnička uzavřená pracovní obuv, ochranné rukavice, dlouhé 

pracovní kalhoty, systém zachycení pádu - pracovní pás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Požadavky na: 

1. Požadavky na navržený střešní plášť 

 Provádění střešního pláště by mělo být v souladu s normami: 

ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení   

ČSN  P  73  0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení    

Obrázek 8 Ochranné pracovní pomůcky  Obrázek 6 Ochranné pracovní pomůcky Obrázek 7 Výstražné značení 
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ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – povlakové hydroizolace – Základní ustanovení.  

ČSN 73 0540-2 - požadavky na tepelnou izolaci 

ČSN 73 1901 - požadavky na zelené střechy 

2. Požadavky na klempířské prvky 

 Klempířské prvky se doporučují volit v závislosti na životnosti střešního souvrství  

a také na vzájemném elektrolytickém ovlivňování jednotlivých prvků.  

Provádění a kotvení klempířských prvků musí být v souladu s normami: 

ČSN  73 3610  Navrhování  klempířských konstrukcí   

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení stavebních konstrukcí.  

3. Požadavky na odvodňovací prvky 

 Odvodnění dané střechy musí být v souladu zejména s normou ČSN EN 12056-1  

Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy.  

4. Požadavky na tloušťku krycí vrstvy  

 Nejmenší tloušťka krycí vrstvy výztuže je rovna jmenovitému průměru výztuže  

 „ds“ nejméně však 10 mm 

 Veškeré stavební práce se provádějí v souladu s platnými normami a požadavky 

investora. Kontrolu konstrukčních prvků provádí za přítomnosti stavbyvedoucího  

a o provedení kontroly se provede záznam do stavebního deníku. 

 

j) Pracovní postup 

 Stávající plochá střecha je tvořena střešním pláštěm DEKROOF 04. Skladba 

DEKROOF 04: [18]   

• ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 

• GLASTEK 30 STICKER PLUS 

• Spádové klíny EPS 100 S  

• PUK (INSTA-STICK) 
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• GLASTEK AL 40 MINERAL 

• DEKPRIMER 

• nosná konstrukce střešního pláště - filigránové stropní desky 

1. Demontáž stávající střešní konstrukce 

 Veškeré stávající vrstvy střešního pláště budou spolu s klempířskými prvky střechy 

demontovány. Po celém obvodu atiky bude nově kotveno zábradlí, proto se provede demolice 

svrchní vrstvy atikového zdiva, která bude nahrazena železobetonovým věncem. Ponechané 

zdivo se musí zarovnat a očistit. Nově navržená skladba střešního pláště má větší tloušťku než 

skladba stávající. Vstupní otvor se nenachází v požadované výšce, a proto je nutné jej 

odstranit a nahradit novým, výše položeným. Stávající otvor se vyzdí do požadované výšky  

a překlad nad otvorem se odstraní. Nový otvor bude zasahovat až pod železobetonový stropní 

věnec. Vzniklý stavební odpad bude odvezen v kontejneru, roztříděn, recyklován nebo uložen 

na skládku. Nebezpečný stavební odpad, který není možné recyklovat, bude odstraněn dle 

platných legislativ a předpisů, s ohledem na ochranu zdraví a životního prostředí. Celý tento 

proces bude zajišťovat způsobilá organizace.  

Vyprodukovaný odpad: 

povlaková krytina ELASTEK 40 SPECIAL 
DEKOR, GLASTEK 30 STICKER 
PLUSGLASTEK AL 40 MINERAL 

293,48 m2 

spádové klíny EPS 100 S 263,80 m2 

oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 70,03 m 2 

vrstva atikového zdiva cihelných Porotherm 
44 EKO +,  překlad 

184,76 m2 

 

 Nosná konstrukce střešního pláště zůstane stávající. Je tvořena filigránovými 

stropními deskami tloušťky 300 mm, které mají dostatečnou únosnost pro přenesení zatížení 

vyvolané novou skladbou vegetační střechy. Všechny ostatní vrstvy střešního pláště budou 



 

odstraněny. Připraví se tak podklad pro nové souvrství st

očistí, musí být suchý, soudržný, bez puklin a ostrých vý

rovný, odchylka od úsečky spojující 2 m vzdálené body více než 5 mm. 

nedokonalosti je nutné odstranit a povrch opravit.

2. Pracovní postup pro pochozí 

2.1. Pokládání parotěsné vrstvy 

penetrační nátěr DEKPRIMER

 Pro zvýšení přilnavosti separa

MINERAL se na očištěnou a suchou plochu nanese p

a rovnoměrná vrstva penetračního nát

se zahájí pokládka parotěsné vrstvy. Asfaltové

stejným směrem a posunou tak, aby jednotlivé spoje nebyly nad sebou. 

prostřídány a styk bočního a čelního spoje m

Všechny pásy se pokládají s 

k podkladu nataví ručním hořákem a to lokáln

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Pokládání tepelně izolační vrstvy EPS 150 S Stabil polyuretanové lepidlo PUK 

 Tepelně izolační vrstva bude tvo

EPS 150 S, který je stabilizován proti p

klíny se k podkladu přilepí 

nejnižšího místa dle očíslování na základ

klínů je 2,5%. [7] 

Obrázek 8 Schéma pokládání pásů 
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ipraví se tak podklad pro nové souvrství střešního pláště. Podklad se dokonale 

musí být suchý, soudržný, bez puklin a ostrých výčnělků. Musí být také dostate

ky spojující 2 m vzdálené body více než 5 mm. 

nedokonalosti je nutné odstranit a povrch opravit. 

Pracovní postup pro pochozí část střechy 

sné vrstvy z modifikovaného asfaltu GLASTEK AL 40 

DEKPRIMER [3] 

ilnavosti separační vrstvy z modifikovaného asfaltu GLASTEK Al 40 

ěnou a suchou plochu nanese pěnovým vále

rná vrstva penetračního nátěru DEKPERIMER. Až po dokonalém zaschnutí nát

sné vrstvy. Asfaltové pásy GLASTEK Al 40 MINERAL se 

rem a posunou tak, aby jednotlivé spoje nebyly nad sebou. Če

ního a čelního spoje měl tvar T.  

 přesahem 100 mm v rozích pak 200 mm. parot

řákem a to lokálně, v pěti bodech o velikosti talí

ční vrstvy EPS 150 S Stabil polyuretanové lepidlo PUK 

ní vrstva bude tvořena spádovými klíny z expandovaného po

EPS 150 S, který je stabilizován proti působícímu zatížení vrstev střešního plášt

ilepí v pásech polyuretanovým lepidlem. Kladou se na vazbu

íslování na základě zhotoveného kladečského plánu.

ě. Podklad se dokonale 

Musí být také dostatečně 

ky spojující 2 m vzdálené body více než 5 mm. Dále. Případné 

GLASTEK AL 40 MINERAL na 

ní vrstvy z modifikovaného asfaltu GLASTEK Al 40 

novým válečkem souvislá  

ru DEKPERIMER. Až po dokonalém zaschnutí nátěru 

pásy GLASTEK Al 40 MINERAL se rozloží 

rem a posunou tak, aby jednotlivé spoje nebyly nad sebou. Čelní spoje musí být 

rozích pak 200 mm. parotěsná vrstva se  

bodech o velikosti talíře na 1m2. 

ní vrstvy EPS 150 S Stabil polyuretanové lepidlo PUK  

ena spádovými klíny z expandovaného polystyrenu  

řešního pláště. Spádové 

Kladou se na vazbu od 

ského plánu. Sklon spádových 



 

Kladečský plán je součástí přílohy I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.3. Pokládání spodní vrstvy hydroizola

STICKER PLUS [3] 

 Za příznivých klimatických podmínek se na p

asfaltový pás. Lepení se provádí celoplošn

spodní strany pásu. Další pásy klademe obdobným zp

byl minimálně 8 cm. Aby bylo spojení d

se válečkem nebo rukou přitlač

pásu. Pro lepší soudržnost a př

musí být očištěn od drobných zrn a provede se natavení spoje plamenem. Provád

složena s několika vrstev hydroizolace. Samolepicí strana této podkladní vrstvy se dokonale 

aktivuje a spojí až po zahřátí, nava

SPECIAL DEKOR. 

2.4. Pokládání svrchní vrstvy hydroizola

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR

 Podkladem pro tuto vrstvu hydroizol

hydroizolační pás  ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR

Obrázek 9 Schéma kladečského plánu
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řílohy I, 1.19 Kladečský plán EPS 150 S. 

 

Pokládání spodní vrstvy hydroizolačního souvrství ze samolepících pás

íznivých klimatických podmínek se na připravený, dobře očiště

asfaltový pás. Lepení se provádí celoplošně, postupným odlepováním ochranné folie ze 

spodní strany pásu. Další pásy klademe obdobným způsobem tak, aby podélný p

 8 cm. Aby bylo spojení důkladné, samolepící spodní strana pokládaného pásu 

řitlačí na jemnozrnný posyp vrchní strany vedlejšího, již nalepeného 

pásu. Pro lepší soudržnost a přilnavost se spoj může nahřát. Čelní přesah, minimáln

n od drobných zrn a provede se natavení spoje plamenem. Provád

v hydroizolace. Samolepicí strana této podkladní vrstvy se dokonale 

aktivuje a spojí až po zahřátí, navařením horního hydroizolačního pásu 

Pokládání svrchní vrstvy hydroizolačního souvrství z modifikovaných asfaltových pás

K 40 SPECIAL DEKOR [3] 

Podkladem pro tuto vrstvu hydroizolace je GLASTEK 30 STICKER PLUS a horní 

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR se k podkladu nataví celoplošn

ského plánu 

ního souvrství ze samolepících pásů GLASTEK 30 

čištěný podklad nalepí 

upným odlepováním ochranné folie ze 

sobem tak, aby podélný přesah pásů 

kladné, samolepící spodní strana pokládaného pásu 

posyp vrchní strany vedlejšího, již nalepeného 

esah, minimálně 10 cm, 

n od drobných zrn a provede se natavení spoje plamenem. Prováděná střecha je 

v hydroizolace. Samolepicí strana této podkladní vrstvy se dokonale 

ního pásu ELASTEK 40 

ního souvrství z modifikovaných asfaltových pásů 

ace je GLASTEK 30 STICKER PLUS a horní 

se k podkladu nataví celoplošně. 



 

Natavování se provede ručním ho

SBS modifikovaného asfaltu degraduje p

navine na ocelovou trubku. Isolatér postupn

a přidržuje nohou. Pohybuje se tak po natavené 

Provede se natavení celé plochy pásu, ale okraje pro spoje se nechají volné. Pro v

a soudržnost se jejich natavení provede až po natavení jednotlivých pás

 Pro natavení spojů se použije menší ho

v podélném spoji min. 10 cm. Spoj musí být dokonale t

přítlačný váleček. Znakem správného provedení je vyteklý pruh asfaltu jednotné ší

délce spoje.  

2.5. Pokládání ochranné vrstvy geotextilie F

 Geotextilie bude chránit hydroizola

pláště a tak před nepříznivým vlivem provozu na st

s přesahem min. 10 cm po celé ploše. Spoje se bodov

V jednodenním záběru se po položení geotextilie p

2.6. Pokládání pochozí vrstvy dlažby na podložkách BEST PLATEN 500 x 500 

 Budou použity výškově

výšku 200 mm. Minimální poč

položena p = A/(0,5 x 0,5).  Podložky se uloží na podklad z ochranné geotextilie a na 

podložky se osadí jednotlivé dlaždice. Podložky se pro lepší roznášení hmotnosti dlažby 

umístí i do prostoru pod dlaždicí.

Obrázek 10 Dlažba na podložkách BEST PLATEN 500X500
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čním hořákem, kde lze regulovat teplotu hoření, protože s

SBS modifikovaného asfaltu degraduje při teplotě 190 °C. Role, která se bude natavovat, se 

vine na ocelovou trubku. Isolatér postupně roli rozvíjí a rozvinutou 

idržuje nohou. Pohybuje se tak po natavené části a kontroluje co s

Provede se natavení celé plochy pásu, ale okraje pro spoje se nechají volné. Pro v

a soudržnost se jejich natavení provede až po natavení jednotlivých pásů.   

ů se použije menší hořák. Překrytí jednotlivých 

v podélném spoji min. 10 cm. Spoj musí být dokonale těsný, proto při natavování použijeme 

ek. Znakem správného provedení je vyteklý pruh asfaltu jednotné ší

Pokládání ochranné vrstvy geotextilie FILTEK 500  

Geotextilie bude chránit hydroizolační souvrství před působením další vrstvy st

íznivým vlivem provozu na střeše. Jednotlivé role se pokládají 

esahem min. 10 cm po celé ploše. Spoje se bodově spojí horkovzdušný

ru se po položení geotextilie přikryje další vrstvou. [5]  

Pokládání pochozí vrstvy dlažby na podložkách BEST PLATEN 500 x 500 

Budou použity výškově nastavitelné podložky NEW MAXI 5, které se nastaví na 

mální počet podložek p se určí dle plochy A, na kterou bude dlažba 

p = A/(0,5 x 0,5).  Podložky se uloží na podklad z ochranné geotextilie a na 

podložky se osadí jednotlivé dlaždice. Podložky se pro lepší roznášení hmotnosti dlažby 

storu pod dlaždicí. [5]   

Dlažba na podložkách BEST PLATEN 500X500 

ření, protože struktura 

která se bude natavovat, se 

 roli rozvíjí a rozvinutou část natavuje  

ásti a kontroluje co se děje před ním. 

Provede se natavení celé plochy pásu, ale okraje pro spoje se nechají volné. Pro větší přesnost  

 

ekrytí jednotlivých pásů je min. 8 cm,  

ři natavování použijeme 

ek. Znakem správného provedení je vyteklý pruh asfaltu jednotné šířky po celé 

sobením další vrstvy střešního 

eše. Jednotlivé role se pokládají  

spojí horkovzdušným přístroje.  

[5]   

Pokládání pochozí vrstvy dlažby na podložkách BEST PLATEN 500 x 500  

 nastavitelné podložky NEW MAXI 5, které se nastaví na 

a kterou bude dlažba 

p = A/(0,5 x 0,5).  Podložky se uloží na podklad z ochranné geotextilie a na 

podložky se osadí jednotlivé dlaždice. Podložky se pro lepší roznášení hmotnosti dlažby 
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3. Pracovní postup pro vegetační část střechy 

 Skladba střešního pláště vegetační části střechy je až po spodní vrstvu hydroizolačního 

souvrství ze samolepících pásů GLASTEK 30 STICKER PLUS totožná se skladbou pochozí 

části.  

3.1. Pokládání vrstvy hydroizolačního souvrství z modifikovaných asfaltových pásů 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [3] 

 Natavování hydroizolačních asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se 

provede celoplošně na poklad stejným způsobem, jako se nataví modifikované asfaltové pásy 

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR u pochozí části střechy. Svařování spojů se také provede 

stejným způsobem. U pásu typu MINERAL, bez hrubozrnného posypu, se zahřátou špachtlí 

provede zahlazení krajního pásku spoje.  

3.2. Pokládání svrchní vrstvy hydroizolačního souvrství z modifikovaných asfaltových pásů 

ELASTEK 50 GARDEN [3] 

 Technologie provádění pokládky Pokládání modifikovaných asfaltových pásů 

ELASTEK 50 GARDEN je shodná s technologií provádění pokládky ostatních pásů typu 

ELASTEK. Pásy typu GARDEN se liší pouze ve vlastnostech nosné vložky, která obsahuje 

aditiva proti prorůstání kořenů. Jejich natavení se tedy provede stejným způsobem, jako se 

nataví modifikované asfaltové pásy ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR u pochozí části střechy. 

3.3. Pokládání separační vrstvy geotextilie FILTEK 300 

 Geotextilie FILTEK 300 se u vegetačního souvrství položí stejným způsobem jako  

u pochozí části střechy geotextilie FILTEK 500. Ve skladbě střešního pláště plní funkci 

separační vrstvy, na kterou se uloží nopová folie.  

3.4. Pokládání drenážní a hydroakumulační vrstvy DEKDREN T20 GARDEN 

 Nopová fólie DEKDREN T20 GARDEN vytváří ve skladbě střešního pláště drenážní  

a hydroakumulační vrstvu. Uloží se na připravený podklad z geotextilie FILTEK 300. 

Jednotlivé fóliové pásy se musí překrývat o dvě řady nopů. [4]   

 

Obrázek 11 Hydroakumulační funkce nopové folie DEKDREN T20 GARDEN 
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3.5. Pokládání ochranné vrstvy geotextilie FILTEK 200 

 Geotextilie FILTEK 200 se u vegetačního souvrství položí stejným způsobem jako  

u pochozí části střechy. Tato vrstva chrání souvrství střešního pláště před negativním vlivem 

vrstvy vegetační.  

3.6. Pokládání vegetační vrstvy DEK TR 100 [1] 

 Celé vegetační souvrství zelené části střechy bude uzavírat vegetační vrstva DEK TR 

100. Většina vegetační plochy se bude zatravňovat, proto se položí 300 mm vegetační 

substrátu.  

Vhodným substrát obsahuje:  

50% škvára 

40% ornice 

5% kompost 

5% dřevěné piliny 

 

 

 

 Doprava substrátu a jeho rozprostření bude provedeno pneumaticky z cisternového 

návěsu. Přiměřeně vlhký substrát bude na střešní plochu nafoukán a tím bude zajištěno i jeho 

zhutnění. Pokládka substrátu bude provedena po rovnoměrných vrstvách o tloušťce 100 mm. 

Jelikož se jedná o substrát větší mocnosti, dojde jeho vlastní váhou k přirozenému slehnutí,  

a proto je potřeba mocnost navýšit zhruba o 10%. Celková kubatura potřebného substrátu je 

39,6 m3. 

 Výsadba trávníku se provede pomocí travních koberců, který má již zapojený travní 

porost. Předpěstované koberce se před pokládkou slupují slupovačkou a rolují. Takto 

připravené koberce se musí do 24 hodin položit.  

 

4. Technologický postup řešení rizikových částí střešní konstrukce 

4.1. Řešení napojení střešního pláště na atiku [6] 

 Na připravený podklad se zhotoví železobetonový věnce o výšce 250 mm. Po obou 

stranách zdiva se uloží věncovky VT8, které tak se vytvoří ztracené bednění, a do něj se uloží 

hlavní výztuž 4 Ø V16 a třmínky E8 Ø á 150 mm. Před konečnou betonáží ke stávajícímu 

zdivu přikotví šrouby zábradlí. Po zatvrdnutí betonu se na vnitřní stranu zdiva atiky a korunu 

Obrázek 12 DEKROOF 09 - B



 

atiky pěnovým válečkem nanese penetra

vytáhne a nataví asfaltový modifikovaný

zateplí tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu Isover EPS 100 S o tlouš

a koruna atiky extrudovaným polystyrenem XPS o tlouš

 Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 30 

na tepelnou izolaci. Na tuto hydroizola

se vyznačí jeho poloha a poč

minimálně 80 mm od nábě

náběhového klínu se opět zespoda nataví další vrstvy hydroizola

50 GARDEN a GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL.  A

GARDEN a GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Celou skladbu bude uzavírat oplecho

atiky z hliníkového PREFA plechu kotveného pomocí vrutu s hmoždinkou. 

Obrázek 13 Detail napojení atiky 

4.2. Řešení napojení na stěnu 

 Postup napojení jednotlivých vrstev na st

Hydroizolační pásy musí být vytaženy min. 150 mm nad tlouš

konec pásů souvrství bude mechanicky p

a hydroakumulační vrstva DEKDREN T20 GARDEN se na st

vrstva FILTEK 500 se vytáhne po horní okraj vrstvy vegeta

další vrstvy střešního pláště. Vysazování trávníku a dalších rostlin se provede minimáln
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kem nanese penetrační nátěr DEKPRIMER. Až na korunu atiky se 

a nataví asfaltový modifikovaný pás GLASTEK AL 40 MINERAL

zateplí tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu Isover EPS 100 S o tlouš

a koruna atiky extrudovaným polystyrenem XPS o tloušťce 30 mm ve spádu 5%.

ní asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER PLUS se zespoda vyvede zdivo 

na tepelnou izolaci. Na tuto hydroizolační vrstvu se uloží náběhový klín. Pomocí š

í jeho poloha a počátek asfaltového pásu GLASTEK 30 STICKER PLUS bude 

 80 mm od náběhového klínu.  Pás bude celoplošně nalepen. Po uložení 

t zespoda nataví další vrstvy hydroizolačního souvrství ELASTEK 

a GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL.  Asfaltové pásy ELASTEK 50 

a GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Celou skladbu bude uzavírat oplecho

atiky z hliníkového PREFA plechu kotveného pomocí vrutu s hmoždinkou. 

 

Postup napojení jednotlivých vrstev na stěnu je obdobný jako řešení napojení na atiku. 

ní pásy musí být vytaženy min. 150 mm nad tloušťku střešního plášt

ství bude mechanicky přikotven přítlačnou krycí lištou. Drenážní 

ní vrstva DEKDREN T20 GARDEN se na stěnu nevytahuje, pouze ochranná 

EK 500 se vytáhne po horní okraj vrstvy vegetační, aby negativn

ě. Vysazování trávníku a dalších rostlin se provede minimáln

Až na korunu atiky se 

GLASTEK AL 40 MINERAL. Vnitřní strana se 

zateplí tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu Isover EPS 100 S o tloušťce 100 mm  

ce 30 mm ve spádu 5%. 

STICKER PLUS se zespoda vyvede zdivo 

hový klín. Pomocí šňůrovačky 

átek asfaltového pásu GLASTEK 30 STICKER PLUS bude 

ě nalepen. Po uložení 

ho souvrství ELASTEK 

sfaltové pásy ELASTEK 50 

a GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Celou skladbu bude uzavírat oplechování 

atiky z hliníkového PREFA plechu kotveného pomocí vrutu s hmoždinkou.  

 

řešení napojení na atiku. 

řešního pláště. Horní 

krycí lištou. Drenážní  

nu nevytahuje, pouze ochranná 

ní, aby negativně neovlivňovala 

. Vysazování trávníku a dalších rostlin se provede minimálně  



 

500 mm od okraje napojení na st

32 - 63 mm ve stejné tloušťce jako je vegeta

Obrázek 14 Detail napojení na stěnu 

4.3. Řešení napojení střešního vtoku

 Střecha je odvodněna st

dokonale vodotěsné napojení vtoku na nov

pomocí integrovaného DEKLAN. Vtok je umíst

potřeba zhotovit určitá opatření, aby nedocházelo k jeho zne

provede obsyp praným kamenivem frakce 32 

vtoku. Aby nedocházelo ke zne

vrstvy ochrannou geotextilií FILTEK 500. Jako další preventivní opat

na vtok namontuje kontrolní šachta pro vegeta

Obrázek 15 Detail u vpusti 
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500 mm od okraje napojení na stěnu. Tento pruh bude vysypán praným kamenivem frakce 

ťce jako je vegetační vrstva. [6] 

 

 

ešního vtoku 

ěna střešním vtokem GULLYDEK o průmětu 150 mm. Provede se 

ní vtoku na nově položeného hydroizolačního souvrství a to 

pomocí integrovaného DEKLAN. Vtok je umístěn v části zelené střechy vegetace, proto je 

ření, aby nedocházelo k jeho znečistění a ucpání. Okolo vtoku se 

ným kamenivem frakce 32 - 63 mm. Šířka pásu bude 500 mm od hrany 

vtoku. Aby nedocházelo ke znečišťování vegetační vrstvou, oddělí se kač

vrstvy ochrannou geotextilií FILTEK 500. Jako další preventivní opatření p

ontuje kontrolní šachta pro vegetační střechy. [6] 

nu. Tento pruh bude vysypán praným kamenivem frakce  

 

tu 150 mm. Provede se 

čního souvrství a to 

echy vegetace, proto je 

ní a ucpání. Okolo vtoku se 

ka pásu bude 500 mm od hrany 

lí se kačírek od vegetační 

ření před zanesením se 

 



 

4.4. Ohraničení jednotlivých ploch

 Aby nedocházelo ke zne

pochozí části střechy, je nutné jednotli

prefabrikovaným obrubníkem, který se uloží na ochrannou vrstvu geotextilie FILTEK 500. 

Pochozí část střechy se od části vegeta

šířky 500 mm. Kamenivo bude vysypáno na ochrannou geotextilii FILTEK 500, která bude 

pás ohraničovat z obou stran. [6

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 Detail ohraničení jednotlivých ploch

 

k) Jakost a kontrola kvality

 Práce je nutno provádě

dokumentace. Je nutné dbát požadavk

provádí dle platné normy ČSN ISO 9000. 

důkladnou kontrolu. 

KONTROLNÍ LIST PROVÁD

Kontrolu a převzetí provádí stavbyvedoucí s
zaznamenají do stavebního deníku. 

Stavba: BD Český Těšín, parc. 

Investor: Město Český Těšín

Projekt: Rekonstrukce ploché st
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ení jednotlivých ploch 

Aby nedocházelo ke znečišťování, zanášení a nedocházelo k pror

echy, je nutné jednotlivé části střechy oddělit. Pochozí plocha bude ukon

prefabrikovaným obrubníkem, který se uloží na ochrannou vrstvu geotextilie FILTEK 500. 

části vegetační oddělí pásem praného kameniva frakce 32 

bude vysypáno na ochrannou geotextilii FILTEK 500, která bude 

[6] 

ení jednotlivých ploch 

Jakost a kontrola kvality 

Práce je nutno provádět v souladu s platnými normami a dle př

dokumentace. Je nutné dbát požadavků výrobce jednotlivých stavebních prvk

ČSN ISO 9000. Vždy před položením další vrstvy je nutné provést 

KONTROLNÍ LIST PROVÁDĚNÝCH PRACÍ [21]

evzetí provádí stavbyvedoucí s investorem a veškeré výsledky 
zaznamenají do stavebního deníku.  

šín, parc. č. 2232/3 v k.ú. Český Těšín 

ěšín 

Rekonstrukce ploché střechy na střešní zahradu 

ování, zanášení a nedocházelo k prorůstání kořenů do 

lit. Pochozí plocha bude ukončena 

prefabrikovaným obrubníkem, který se uloží na ochrannou vrstvu geotextilie FILTEK 500. 

lí pásem praného kameniva frakce 32 - 63 mm 

bude vysypáno na ochrannou geotextilii FILTEK 500, která bude 

normami a dle přiložené technické 

 výrobce jednotlivých stavebních prvků. Jakost se 

ed položením další vrstvy je nutné provést 

[21] 

investorem a veškeré výsledky či závady se 
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Č. kontroly: Kontroluje se : 
Splnění 

podmínek 
kontroly: 

1 
Projektová dokumentace - úplnost, včasnost zpracování, 
řešení  
v souladu s požadavky dodavatele 

ANO 

2 Materiál - soulad s PD, dodací listy, záruční doba, atesty ANO 

3 Přejímka pracoviště ANO 

4 Odstranění stávající kce -  
v souladu s PD, dle technolog. postupu 

ANO 

5 Skladování materiálu - v souladu s podmínkami výrobce ANO 

6 Nosná konstrukce - pevnost, vlhkost, čistota, rovinnost ANO 

7 Kontrola provedení ŽB věnce pro kotvení zábradlí ANO 

8 Penetrace - bez trhlin, puklin  
a pórů, zaschnutí 

ANO 

9 

Kontrola provedení parotěsné vrstvy a vrstev 
hydroizolace - dle PD 

ANO 

spojení pásů s podkladem  

a vzájemné spojení jednotlivých vrstev hydroizolačního 

souvrství 

ANO 

těsnost spojů, zesílení  

v koutech rozích a detailech 
ANO 

dodržení délky přesahů, opracování a těsnost detailů zda 

nedošlo při pokládce k propálení pásu, protržení, odhalení 

nosné vložky či k vytvoření bublin. 

ANO 

kontrola osazení chrániček, vpustí a kotevních prvků. ANO 

10 
Kontrola provedení tepelné izolace - v souladu s PD, 

soudržnost s podkladem, těsnost, nepoškození materiálu, 
ANO 
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11 

Kontrola provedení ochranných geotextilií - ochrana 

izolace, není povolen provoz ani skladování,  

v souladu s PD, nepoškození materiálu,  

ANO 

12 
Kontrola provedení drenáže a hydroakumulace - dle PD, 

funkčnost 
ANO 

13 Obsypy, obrubníky - dle PD ANO 

14 
Substrát - v souladu s PD, rovnoměrné rozložení, vhodné 

složení pro travní porost, vlhkost 
ANO 

15 Kontrola provedení pochozí dlažby ANO 

16 
Kontrola zábradlí - dle PD, dostatečná pevnost, výška  

v souladu s předpisy  
ANO 

17 Záruční list prováděné rekonstrukce ANO 

18 Doklady pro převzetí hotové rekonstrukce ANO 

 

 

l) BOZP [14] 

 Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti má za úkol především 

zaměstnavatel, který se stará o veškeré opatření proti možným rizikům a zařizuje vhodné, 

bezpečné pracovní prostředí. Zaměstnavatel se dále stará o poskytnutí první pomoci  

a při úrazu je povinen objasnit jeho příčiny. Aby byli pracovníci informováni o BOZP, 

zajišťuje potřebná školení. Pracovníci mají pak nárok na poskytnutí pracovně- lékařské péče  

a při práci na ochranné pomůcky. Naopak pracovník by měl dbát o svou bezpečnost  

a bezpečnost osob, které by svým jednáním mohl ohrozit. S tím souvisí i zákaz požívání 

alkoholu a jiných návykových látek v pracovní době. Pracovní používá ochranné pomůcky, 

účastní se školení BOZP, které mu poskytl zaměstnavatel a také zná jeho požadavky. Veškeré 

pracovní úrazy, ale i nedostatky a závady, je povinen neprodleně hlásit zaměstnavateli a podílí 

se na jejich odstranění. 

 Jelikož se jedná o práci ve výškách, je povinností zaměstnavatele vybavit každého 

zaměstnance nejen ochrannými a pracovními prostředky dle charakteru práce, ale také dalšími 
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potřebnými prostředky a pomůckami – ochranné pásy, jistící lana, žebříky a zajistit 

bezpečnostní opatření proti pádu např. zábradlím. Každý pracovník musí být pro tuto práci 

zdravotně způsobilý.  

Při provádění bude dodrženo zejména: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

• nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  

 a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

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

• směrnice Rady 92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

 zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní 

 prostředí 

• vyhláška č. 137/1998Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 

• nařízení vlády č. 178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

 zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády  

 č. 441/2004 nařízení vlád č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

 bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

m)  Ekologie [15] 

 Prováděná rekonstrukce bude provedena v souladu s požadavky na ochranu životní 

prostředí, které udává zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí a vyhláškou č. 309/1991 Sb. 

Ochrana životního prostředí. Vzniklý stavební odpad bude odvezen v kontejneru, roztříděn, 

recyklován nebo uložen na skládku. Nebezpečný stavební odpad, který není možné 

recyklovat, bude odstraněn dle platných legislativ a předpisů, s ohledem na ochranu zdraví  

a životního prostředí. Celý tento proces bude zajišťovat způsobilá organizace.  

 

Nakládání s odpady bude v souladu s: 

zákonem č.  185/2001  Sb. Nakládání s odpady,   

vyhláškou č. 381/2001 Sb. Likvidace odpadů, 

 

Stavba svým působením nebude negativně ovlivňovat životní prostředí, přírodu ani ovzduší. 
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4. ZÁVĚR 

 Cílem stavební části bakalářské práce bylo zpracování výkresové dokumentace, 

průvodní a souhrnné zprávy zadaného objektu v rozsahu pro stavební povolení. Zadaný 

objekt, třípodlažní bytový dům, byl zastřešen jednoplášťovou plochou střechou DEKROOF 

04. V rámci bakalářské práce byl navržen nový způsob zastřešení a to formou střešní zahrady. 

Technologická část práce byla zaměřena právě na rekonstrukci stávající ploché střechy. Byl 

zpracován technologický postup, harmonogram prováděných prací a položkový rozpočet 

nákladů rekonstrukce. Prokázalo se, že technologie provedení zelené střechy je konstrukčně 

náročná a nákladná.  

 Doba trvání stavebně technického řešení       17 dnů. 

 Celkové náklady rekonstrukce  2 137 656,08 Kč. 

 Dále je nutné počítat i s většími náklady na provoz a údržbu. 

 

 I přes tyto nevýhody je vegetační střecha spíše přínosem. Pro své okolí především 

zlepšuje kvalitu ovzduší, pro uživatele objektu zajišťuje tepelnou pohodu interiéru. U stávající 

i nové skladby střešního pláště bylo provedeno vyhodnocení tepelně technických požadavků 

podle kritérií ČSN 730540-2 (2007). Nová skladba střešního pláště má hodnotu součinitele 

prostupu tepla menší než stávající skladba střešního pláště což prokazuje dobré tepelně 

izolační vlastnosti vegetační střechy. 

Součinitel prostupu tepla U - stávající skladba   0,21 W/m2K 

Součinitel prostupu tepla U - nová skladba    0,16 W/m2K 
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6. PŘÍLOHY 

Příloha I - výkresová dokumentace 

Č. VÝHRESU  NÁZEV VÝKRESU   MĚŘÍTKO  FORMÁT 

1.01   Koordinační situace   1:200   2xA4 

1.02   Výkopy    1:50   6xA4 

1.03   Základy    1:50   6xA4 

1.04   Půdorys 1.PP    1:50   6xA4 

1.05   Půdorys 1.NP    1:50   6xA4 

1.06   Půdorys 2.NP    1:50   6xA4 

1.07   Půdorys 3.NP    1:50   6xA4 

1.08   Řez A - Á    1:50   6xA4 

1.09   Stropy     1:50   6xA4 

1.10   Strop 3.NP    1:100   2xA4 

1.11   Půdorys střechy - stávající stav 1:50   6xA4 

1.12   Pohledy    1:100   4xA4 

1.13   Detail u střešního vtoku  1:5   2xA4 

1.14   Detail napojení na stěnu  1:5   2xA4 

1.15   Detail ohraničení jednotliv. ploch 1:5   2xA4 

1.16   Detail napojení atiky   1:5   2xA4 

1.17   Půdorys střechy - nový stav  1:50   6xA4 

1.18   Pohled střechy - nový stav  1:50   6xA4 

1.19   Kladečský plán EPS 150 S   1:100   2xA4 

 

Příloha II - položkový rozpočet rekonstrukce ploché střechy 

Příloha II - časový harmonogram 
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