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Anotace 

Předmětem diplomové práce je vyhodnocení technologie variantního provedení 

konstrukce střešního pláště z hlediska časové a finanční náročnosti. V práci je porovnávána 

varianta provedení ploché střešní konstrukce s inverzním pořadím vrstev s variantou ploché 

jednoplášťové střešní konstrukce s klasickým pořadím střešních vrstev. Celá práce je úzce 

vázána na projekt bytového domu ve Staré Bělé, na němţ budou porovnávané varianty 

aplikovány. Projektová dokumentace bytového domu pro provedení stavby je součástí 

diplomové práce dle platné legislativy a norem. Technologií výstavby se zabývá stavebně - 

technologický projekt, který obsahuje technologický předpis provádění střešního souvrství 

obou variant, zařízení staveniště a pouţité mechanismy. 

Klíčová slova 

Technologie stavby, technologický postup, finanční a časová náročnost výstavby, 

střešní konstrukce.  

 

Abstract 

Subject of this thesis is to evaluate the technology of the variant design roof deck 

construction in terms of time and financial cost. On this thesis is compared a design of flat 

roof with inverse order of the layers with design of classical flat roof. This works is closely 

attached to the residential building project in Stara Bela, which they options are compared. 

Project documentation of residential building construction is part of the thesis according to 

current legislation and standards. Technology is engaged in building construction - 

technological project, which includes the implementation of the technological specification of 

roof strata of the two variants, the construction schedule, site facilities and mechanisms used. 

Key words 

Building technology, technological proces, financial and time demands of 

construction, roof structure.  
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1 Úvod 

Technologie provádění střešních konstrukcí je nedílnou součástí návrhu celého 

objektu. Patří mezi nepostradatelnou část stavby zabezpečující ochranu před povětrnostními 

vlivy, sráţkami, má důleţitou tepelně i hydroizolační funkci. Střešní konstrukce podléhají 

přísným nárokům na mechanickou a statickou odolnost, izolační funkci, estetickou 

charakteristiku, funkčnost a poţární odolnost. Důleţitou stránkou, mimo stavebních, tepelně 

technických, estetických a funkčních parametrů je i finanční a časová náročnost na návrh  

a následnou realizaci střešní konstrukce.  

 Diplomová práce se soustřeďuje na vypracování investičního záměru. Objednatel 

poţaduje návrh konstrukčního řešení zastřešení na objekt bytového domu ve Staré Bělé. 

Hlavními kritérii jsou časová a finanční náročnost. V investičním záměru jsou posuzovány 

dvě varianty. Varianta 1 posuzuje střešní konstrukci tvořenou obráceným pořadím střešních 

vrstev z hlediska finanční a časové náročnosti dle technologického postupu, harmonogramu 

stavebních prací a poloţkového rozpočtu, oproti variantě 2, která řeší návrh ploché střechy 

tvořené klasickým pořadím střešních vrstev.  

Součástí diplomové práce je projektová dokumentace pro provedení stavby dle platné 

legislativy a technologická část. Technologická část obsahuje technologické předpisy pro 

provádění obou variant zastřešení, zařízení staveniště, poloţkový rozpočet a harmonogram 

stavebních prací.  
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2 Investiční záměr 

Společnost A se sídlem v Ostravě, vyhlásila investiční záměr pro návrh a realizaci 

střešní konstrukce bytového domu ve Staré Bělé. Bytový dům se třemi nadzemními podlaţími 

nabízí 6 bytových jednotek.  

Investor ţádá o zpracování investičního záměru na posouzení variant střešních 

konstrukcí z hlediska finanční a časové náročnosti. Poţaduje doporučení vhodnější varianty 

pro jeho záměr. 

3 Kritéria hodnocení variantního řešení práce 

Zadanými kritérii hodnocení variant této diplomové práce jsou finanční a časová 

náročnost. Dalšími, souvisejícími prvky, jsou pouţité stavební výrobky, vliv na ţivotní 

prostředí, funkčnost, energetická náročnost a ţivotnost stavby. 
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4 Konstrukční řešení jednotlivých variant 

4.1 Variantní řešení 1 

Tato varianta se týká střešního pláště s obráceným pořadím vrstev. Střešní souvrství 

tvoří konstrukce stropu systému Porotherm, spádová vrstva tvořena cementovou pěnou 

Poriment PS500, penetrace podkladu bitumenovým nátěrem s přísadou modifikovaných 

asfaltů, hydroizolační asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vloţkou 

z polyesterové rohoţe, tepelně izolační desky Roofmate SL z XPS polystyrenu, geotextilie 

tvořící separační vrstvu a terasový systém Twinson na bázi dřeva a PVC. 

Při pouţití této varianty je nad posledním podlaţím bytového domu ve Staré Bělé 

uvaţována střešní terasa s výstupem po schodišti na střechu. Tato vrstva nebude zahrnuta do 

posuzování finanční a časové náročnosti. 

 

 

Obr. 1: Schéma střešního souvrství 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Obr. 2: Schéma půdorysu střešní konstrukce s obráceným pořadím vrstev, terasou a střešním výstupem 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

 

4.2 Variantní řešení 2 

Řešení se zabývá střešním pláštěm s klasickým pořadím střešních vrstev. Stropní 

konstrukce jednoplášťové střechy je stejně jako v případě varianty 1 navrţena systémem 

Porotherm. Dalšími vrstvami jsou penetrace podkladu bitumenovým nátěrem s přísadou 

modifikovaných asfaltů (stejně jako ve variantě 1), kašírované střešní dílce z polystyrenu 

EPS, tvořící tepelně izolační, spádovou a první vrstvu hydroizolační a vrchní hydroizolační  

elastomerbitumenový modifikovaný SBS pás. Díky pouţití tepelně izolačních spádových 

klínů odpadá potřeba aplikace spádové vrstvy z betonu či cementové pěny. Uţití mokrého 

procesu v této variantě není uvaţováno.  

Konstrukce střešního pláště dle varianty 2 není uvaţována jako pochozí terasa. Pro 

údrţbu a kontrolu střechy je navrţen ţebřík. 
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Obr. 3: Schéma střešního souvrství 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

 

Obr. 4: Schéma půdorysu střešní konstrukce s klasickým pořadím vrstev 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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5 Vlastnosti použitých materiálů 

5.1 Varianta 1 

Střešní plášť s obráceným pořadím vrstev bude mít důleţitou funkci z hlediska tepelně 

technického posouzení. Celá konstrukce bude mít tloušťku 205 mm (270 mm včetně terasy) 

v nejniţším a 255 mm (315 mm včetně terasy) v nejvyšším místě souvrství. Součinitel 

prostupu tepla konstrukcí je dle tepelně technického posudku, přiloţeného v přílohách práce, 

0,13 W/m
2
K

1
, coţ odpovídá poţadavku pro dodrţení součinitele prostupu tepla 

v konstrukcích střech do 0,24 W/m
2
K

1
 dle ČSN 73 0540-2. 

Číslo  Název  d [m]   [W/mK]  C[J/kgK]   [kg/m3]       Mi [-]  

1 Stropní vloţky   0.2900    0.8530   960.0    800.0        18.0  

2 Cementová pěna   0.0500    0.1200   840.0   2000.0        19.0  

3 Penetrační nátěr   0.0001    0.7000   920.0   1700.0       121.0  

4 Hydroizolační pás   0.0080    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0  

5 Teplená izolace Roofmate S   0.1500    0.0320  2060.0     35.0       100.0  

6 Separace - geotextilie   0.0023    0.1600   960.0   1300.0     33000.0  

7 Desky na bázi dřeva a PVC  0.3500    0.1600  1100.0   1400.0     17000.0  

 

Tab. 1: Materiálové vlastnosti pouţitých výrobků ve variantě 1, zpracovánu v softwaru Teplo2009 

Zdroj: Vlastní tvorba 

5.2 Varianta 2 

Konstrukce zastřešení s klasickým pořadím vrstev bude silná v místě vpusti 155 mm 

v místě u atiky je maximální tloušťka vrstvy 320 mm. Součinitel prostupu tepla konstrukcí je 

dle tepelně technického posudku, přiloţeného v přílohách práce, 0,23 W/m
2
K

1
, coţ odpovídá 

poţadavku pro dodrţení součinitele prostupu tepla v konstrukcích střech do 0,24 W/m
2
K

1
 dle 

ČSN 73 0540-2. 

Číslo Název  d [m]   [W/mK]  C[J/kgK]   [kg/m3]       Mi [-]  

1 Stropní vloţky   0.2900    0.8530  1020.0   2100.0        18.0  

2 Penetrační nátěr  0.0050    0.7000   900.0   1500.0       200.0  

3 Kašírované střešní dílce  0.1500    0.0400  1270.0     30.0       100.0  

4 Hydroizolační vrstva  0.0052    0.0400  1270.0     30.0       100.0  
 

Tab. 2: Materiálové vlastnosti pouţitých výrobků ve variantě 2, zpracovánu v softwaru Teplo2009 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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6 Variantní posouzení z hlediska časové náročnosti 

Časovou náročností na výstavbu konstrukce se rozumí počet dní, popřípadě hodin, 

potřebných pro realizaci všech vrstev střešního souvrství. Výpočet časové náročnosti bude 

proveden dle vzorce 

 
 
 [h]         (6.1) 

kde t představuje hodnotu času potřebného pro zhotovení činnosti, Q vyjadřuje objem 

či plochu v měrných jednotkách, P je směrná pracnost pracovníka v hodinách a n je počet 

pracovníků provádějících konkrétní činnost.           

6.1 Varianta 1 

Doba provádění jednotlivých činností pro realizaci střešní konstrukce varianty 1 je 

spočítána dle časových ukazatelů dodávek a prací. 

6.1.1 Příprava podkladu 

Počet dní (odhad):  1,0 pracovní den 

6.1.2 Aplikace cementové pěny 

Časový ukazatel:  1,3 Nh/m
3
 

Mnoţství:   191,35.0,1=19,1 m
3
 

Počet pracovníků:  4 

Pracovní doba:  8 h/den 

 

Technologická přestávka: 6 pracovních dnů 

6.1.3 Asfaltová penetrační emulze 

Časový ukazatel:  0,3 Nh/m
2
 

Mnoţství:   191,35 m
2 

Počet pracovníků:  2 

Pracovní doba:  8 h/den 
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6.1.4 Hydroizolace 

Časový ukazatel:  0,54 Nh/m
2 

Mnoţství:   191,35.2 = 382,7 m
2 

(natavení 2 pásů)
 

Počet pracovníků:  4 

Pracovní doba:  8 h/den 

 

 

6.1.5 Tepelná izolace 

Časový ukazatel:  0,25 Nh/m
2 

Mnoţství:   191,35 m
2 

Počet pracovníků:  4 

Pracovní doba:  8 h/den 

 

6.1.6 Geotextilie 

Časový ukazatel:  0,08 Nh/m
2 

Mnoţství:   191,35 m
2 

Počet pracovníků:  2 

Pracovní doba:  8 h/den 

 

6.1.7 Terasa 

Časový ukazatel:  1,33 Nh/m
2 

Mnoţství:   191,35 m
2 

Počet pracovníků:  4 

Pracovní doba:  8 h/den 

 

Celková doba provádění střešního pláště s obráceným pořadím vrstev je 22 dní. 

V případě provedení terasy by se doba realizace dle výpočtu prodlouţila na 30 dní.  
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6.2 Varianta 2 

Doba provádění jednotlivých činností pro realizaci střešní konstrukce varianty 2 je 

spočítána dle časových ukazatelů dodávek a prací. 

6.2.1 Příprava podkladu 

Počet dní (odhad):  1 pracovní den 

6.2.2 Asfaltová penetrační emulze 

Časový ukazatel:  0,3 Nh/m
2
 

Mnoţství:   218,20 m
2 

Počet pracovníků:  2 

Pracovní doba:  8 h/den 

 

6.2.3 Tepelná izolace 

Časový ukazatel:  0,6 Nh/m
2  

(započítáno i lepení izolačních desek)
 

Mnoţství:   218,20 m
2 

Počet pracovníků:  4 

Pracovní doba:  8 h/den 

 

6.2.4 Hydroizolace 

Časový ukazatel:  0,54 Nh/m
2 

Mnoţství:   218,20
 

Počet pracovníků:  4 

Pracovní doba:  8 h/den 

 

 

Celková doba provádění střešní konstrukce s obráceným pořadím vrstev je 12 dní. 
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6.3 Vyhodnocení obou variant z hlediska časové náročnosti 

Z výše uvedeného je patrné, ţe provedení střešního pláště dle varianty 2 je časově 

méně náročné, vzhledem k vypočtené 12 denní době trvání prací. Realizace konstrukce dle 

varianty 1 bude trvat 22 dní. Větší časová náročnost provádění varianty 1 je způsobena uţitím 

mokrého procesu při aplikaci spádové vrstvy a technologickou přestávkou mezi vytvrdnutím 

cementové pěny a aplikací penetračního nátěru.  

Při realizaci konstrukce dle varianty 2 je provádění spádové vrstvy pomocí tepelně 

izolačních spádových desek mnohem méně časově náročné, neţ uţití cementové pěny 

uvaţované ve variantě 1.  

Přehledné zobrazení porovnání obou variant provedení zastřešení z hlediska časové 

náročnosti je patrné z grafu 1. 

 

Graf 1: Časová náročnost jednotlivých etap variantního provedení střešní konstrukce 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Časová náročnost variantního provedení střešní konstrukce v procesu realizace celého 

objektu bytového domu ve Staré Bělé je patrna z grafu 2. 

 

Graf 2: Časová náročnost jednotlivých etap variantního provedení střešní konstrukce vzhledem k realizaci celého 

objektu bytového domu 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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7 Finanční náročnost variantního provedení zastřešení 

Finanční náročnost kaţdé z variant provedení zastřešení bytového domu je vyjádřena 

finančními náklady na materiál a stavební práce vypočtené programem Build Power firmy 

RTS a.s.  

7.1 Varianta 1 

Finanční zdroje potřebné na provedení střešní konstrukce dle varianty 1 jsou 

vyjádřeny v níţe uvedené tabulce 3. 

 

Název činnosti 
Měrná 

jednotka 
Množství 

Cena za měrnou 

jednotku [Kč] 

Celková 

cena [Kč] 

Aplikace cementové pěny m
2
 191,35 58,50 11 193,98 

 - směs z cementové suspenze, napěňovacích přísad 

a polystyrénových perel 
m

3
 13,80 1 790,00 24 702,00 

Penetrační nátěr m
2
 191,35 48,00 9 184,80 

 - směs pro provedení nátěru kg 57,40 44,40 2 548,56 

Natavení hydroizolace ve 2 vrstvách m
2
 191,35 270,19 51 700,86 

 - hydroizolační SBS modifikovaný asfaltový pás m
2
 382,70 19,54 7 477,96 

Pokládka tepelně izolačních desek m
2
 17,05 873,60 14 894,88 

 - desky z extrudovaného polystyrenu m
3
 28,70 5 707,80 163 813,86 

Poklad separační vrstvy m
2
 191,35 78,60 15 040,11 

 - geotextilie m
3
 191,35 32,00 6 123,20 

Montáţ střešního vtoku kus 2,00 1 821,00 3 642,00 

    

310 322,21 

 

Tab. 3: Poloţkový rozpočet činností varianty 1 včetně dodávek materiálu, zpracovánu v softwaru Build Power 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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7.2 Varianta 2 

Předpokládané finanční nároky na střešní konstrukci dle návrhu varianty 2 jsou 

vypočítány dle stavebních činností a dodávek materiálů uvedených v tabulce 4.  

 

Název činnosti 
Měrná 

jednotka 
Množství 

Cena za měrnou 

jednotku [Kč] 

Celková 

cena [Kč] 

Penetrační nátěr m
2
 218,20 48,00 10 473,60 

 - směs pro provedení nátěru kg 58,10 44,40 2 579,64 

Lepení TI spádových desek m
2
 218,20 257,00 56 077,40 

 - kašírovaná spádová EPS deska m
2
 218,20 706,50 154 158,30 

Natavení hydroizolace v 1 vrstvě m
2
 218,20 164,00 35 784,80 

 - hydroizolační SBS modifikovaný asfaltový pás m
2
 218,20 19,54 4 263,63 

Montáţ střešního vtoku kus 2,00 1 821,00 3 642,00 

    

259 073,74 

 

Tab. 4: Poloţkový rozpočet činností varianty 2 včetně dodávek materiálu, zpracovánu v softwaru Build Power 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

7.3 Vyhodnocení obou variant z hlediska finanční náročnosti 

Realizace střešního souvrství dle návrhu varianty 1 bude nákladnější z důvodu 

provedení spádové vrstvy cementovou pěnou. Další faktor ovlivňující cenu variant je uţití 

kašírovaných tepelně izolačních desek při návrhu dle varianty 2. Tyto desky tvoří první vrstvu 

hydroizolace. To je důvod pro uvedení pouze jedné vrstvy hydroizolace v rozpočtu varianty 2 

v tabulce 4. Počet střešních vrstev ovlivňujících náklady na realizaci je způsoben 

všeobecnými podmínkami na technické poţadavky provádění obráceného či klasického 

střešního pláště. 

Předpokládané finanční nároky na střešní konstrukci dle návrhu varianty 1 činí 

310 322,21 Kč, náklady na pořízení konstrukce s klasickým pořadím střešních vrstev jsou 

259 073,74 Kč.  

Vyhodnocení z hlediska finanční náročnosti na výstavbu jsou zřetelné z grafického 

vyjádření v grafu 3. 
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Graf 3: Finanční náročnost jednotlivých etap variantního provedení střešní konstrukce 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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8 Energetická náročnost střešní konstrukce obou variant 

Součinitel prostupu tepla a stav vodní páry je vypočten v softwaru Teplo 2009. 

Hodnoty pro výpočet součinitele prostupu tepla a poţadavky na šíření vlhkosti konstrukcí 

střechy podléhají normě ČSN 73 0540-2.  

8.1 Varianta 1 

Vlastnosti pro výpočet energetické náročnosti jsou uvedeny v tabulce 1 v této práci. 

Obrázek 5 znázorňuje výstup z programu Teplo 2009 na poţadavek na součinitel 

prostupu tepla a poţadavky na šíření vlhkosti konstrukcí. 

 

 

Obr. 5: Poţadavek na prostup tepla a na šíření vlhkosti střešní konstrukcí dle varianty 1 

Zdroj: Výstup ze softwaru Teplo 2009 
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8.2 Varianta 2 

Vlastnosti pro výpočet energetické náročnosti jsou uvedeny v tabulce 2 v této práci. 

Obrázek 6 znázorňuje výstup z programu Teplo 2009 na poţadavek na součinitel prostupu 

tepla a poţadavky na šíření vlhkosti konstrukcí. 

 

 

Obr. 6: Poţadavek na prostup tepla a na šíření vlhkosti střešní konstrukcí dle varianty 2 

Zdroj: Výstup ze softwaru Teplo 2009 

 

 

8.3 Vyhodnocení variant z hlediska tepelné náročnosti 

Srovnávacím prvkem vyhodnocení z hlediska energetické náročnosti konstrukce je 

minimální tloušťka tepelné izolace zvolena v obou případech 150 mm. V případě střešního 

pláště, provedeného podle návrhu varianty 1, bude součinitel prostupu tepla a tím i celková 

tepelná vodivost menší, neţ v konstrukci realizované dle varianty 2. 

 



VŠB-TU Ostrava 

Diplomová práce 

Textová část 
 

2010/2011 - 25 - Bc. Hana Blaţková 

 

 

Varianta 
Výsledná hodnota součinitele 

prostupu tepla U [W/m
2
K] 

Požadovaná hodnota součinitele 

prostupu tepla UN [W/m
2
K] 

Doporučená hodnota součinitele 

prostupu tepla UN [W/m
2
K] 

1 0,13 0,24 0,16 

2 0,23 0,24 0,16 

 

Tab. 4: Součinitele prostupu tepla střešní konstrukcí, hodnoty převzaty z výpočtu v softwaru Teplo 2009 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Tabulka 4 uvádí hodnoty součinitele prostupu tepla výsledné, poţadované 

a doporučené. Konstrukce s obráceným pořadím střešních vrstev splňuje doporučenou 

hodnotu součinitele prostupu tepla. Tato varianta je vhodná pro uţití konstrukce v rámci 

nízkoenergetické stavby. Návrh splňuje poţadavky se značnou rezervou. 

Střešní konstrukce provedena podle varianty 2 splňuje poţadovanou hodnotu 

součinitele prostupu tepla, ale nesplňuje hodnotu doporučenou. Tato skutečnost je způsobena 

návrhem, který neuvádí vyuţití střešního pláště v rámci nízkoenergetického domu. Proto je 

hodnota součinitele přípustná.  

 

Varianta 
Množství zkondenzované vodní 

páry Mc,a [kg/m
2
rok] 

Odpařitelné množství vodní 

páry Mc,a [kg/m
2
rok] 

1 0,0025 0,0044 

2 0,0006 0,8402 

 

Tab. 5: Stav vodní páry ve střešní konstrukci, hodnoty převzaty z výpočtu v softwaru Teplo 2009 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Z tabulky 5 je patrné mnoţství zkondenzované a odpařitelné vodní páry za rok pro obě 

varianty provedení střešní konstrukce.  

 

 

 



VŠB-TU Ostrava 

Diplomová práce 

Textová část 
 

2010/2011 - 26 - Bc. Hana Blaţková 

 

9 Funkce střešní konstrukce 

Střešní souvrství musí plnit funkci tepelně izolační, chránit prostory pod konstrukcí 

střechy před povětrnostními vlivy a klimatickými jevy, odvádět vodu z horní části stavby  

a zabránit jejímu hromadění. Na střechy jsou kladeny vysoké technické poţadavky, nesmíme 

však opomenout poţadavky na estetiku střech a jejich funkci. 

Konstrukce realizovaná dle varianty 1 je navrţena jako pochozí střešní konstrukce 

s terasou. Oproti provedení zastřešení s terasou, varianta 2 není navrţena k vytvoření terasy 

na střešní konstrukci. Tato varianta je uvaţována jen jako konstrukce chránící prostory pod ní 

a zajišťující poţadované technické nároky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VŠB-TU Ostrava 

Diplomová práce 

Textová část 
 

2010/2011 - 27 - Bc. Hana Blaţková 

 

10 Srovnání vlastností střešní konstrukce 

10.1 Varianta 1 

Podstatná přednost konstrukce dle varianty 1 spočívá v umístění tepelně izolačních 

desek z extrudovaného polystyrenu nad hydroizolaci. Tím plní funkci tepelné ochrany 

a zároveň poskytují ochranu konstrukčním vrstvám střechy (hydroizolace) proti řadě 

nepříznivých faktorů. Výhodami obrácené střešní konstrukce oproti konvenčním plochým 

střechám jsou: 

 Jednodušší systém výstavby 

 Jednodušší instalace konstrukčních vrstev střechy 

 Instalace vrstev je nezávislá na povětrnostních vlivech 

 Ochranná funkce vodotěsné membrány (hydroizolace) 

 Sníţení zátěţe při změně teploty 

 Dlouhá ţivotnost 

 Přístupnost jednotlivých vrstev 

 Jednoduchá opětovná montáţ a opětovné pouţití
[15]

 

10.2 Varianta 2 

Výhodou provedení střešního pláště podle varianty 2 jsou: 

 Nepřítomnost mokrého procesu při stavbě 

 Potřeba jedné vrstvy hydroizolační (tepelně izolační desky jsou jiţ kašírovány) 

 Rychlejší provádění 

 Niţší pořizovací náklady 
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11 Životnost konstrukce 

Ţivotnost střešní konstrukce patří mezi dlouhodobé prvky ţivotnosti celé stavby, 

stejně jako základy, svislé a vodorovné nosné konstrukce a schodišťové konstrukce. Jde  

o nosné konstrukce stavby, které mají z hlediska technické ţivotnosti zásadní význam, 

protoţe při jejich poškození (kdy přestanou plnit svojí funkci) je stavba nefunkční, hrozí její 

zřícení a případné opravy jsou tak mimořádně náročné, ţe je kalkulováno, zda není 

efektivnější stavbu odstranit a postavit stavbu novou. Průměrná délka ţivotnosti konstrukcí je 

uvaţována za předpokladu správného technického provedení, správného uţívání a provádění 

průběţné údrţby.  

Ţivotnost stavby je doba, po kterou je stavba schopna plnit svojí funkci. Je limitována 

dvěma hranicemi, a to technickou a ekonomickou. 

11.1 Ekonomická životnost stavby 

Ekonomická ţivotnost stavby trvá, pokud je z hlediska ekonomické efektivnosti 

výhodné stavbu provozovat. Jakmile přestane být provoz stavby rentabilní, hledá se pro 

stavbu jiné vyuţití. Kdyţ se nenalezne efektivní vyuţití stavby, končí její ekonomická 

ţivotnost. 

11.2 Fyzická životnost stavby 

Fyzická, neboli technická ţivotnost stavby trvá, pokud jsou funkční jednotlivé 

konstrukce stavby tak, aby stavba plnila svojí funkci. Stavba můţe mít sníţenou technickou 

ţivotnost, a to o opotřebení jednotlivých konstrukcí. Při technickém doţití prvků dlouhodobé 

ţivotnosti ztrácí stavba svojí funkci a končí její technická ţivotnost.
[14]

 

Ţivotnost střechy je doba vyjádřena časovou jednotkou od jejího vzniku aţ do doby 

jejího zchátrání a znemoţnění plnění své funkce za předpokladu běţné údrţby. Předpokládaná 

ţivotnost konstrukce závisí na uţitých stavebních výrobcích ale také na udrţování střech 

v průběhu uţívání stavby.  

Dle přílohy č. 15 Opotřebení staveb vyhlášky č.3/2008 Sb., oceňovací vyhláška je 

předpokládaná ţivotnost střešní konstrukce při běţné údrţbě 40 - 80 let. Ţivotnost variantního 

provedení střešní konstrukce je tedy moţné porovnat jen z hlediska moţnosti udrţování  

a případné rekonstrukce střech.  
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11.3 Vyhodnocení variant z hlediska posouzení životnosti konstrukce 

V případě střešního souvrství navrţeného dle varianty 1 lze provádět kontroly 

a případné opravy nedostatků, díky moţnosti rozebrání části konstrukce. Po odkrytí tepelně 

izolační desky v místě uvaţované poruchy, je umoţněna kontrola hydroizolační vrstvy. Tato 

varianta má dle provedených zkoušek a sledování znalci delší ţivotnost konstrukce, neţ 

varianta 2, jelikoţ jsou zde konstrukční vrstvy chráněny tepelně izolačními deskami. Tak 

dochází k jejich menšímu opotřebování a namáhání. 

V případě provedení varianty s klasickým pořadím střešních vrstev je kontrola 

a případná oprava hydroizolační vrstvy, která má nejdůleţitější funkci z hlediska ochrany před 

povětrnostními vlivy v době uţívání stavby, umoţněna uţ při výstupu na střešní konstrukci. 

Hydroizolační pás ale není chráněn ţádnou další vrstvou, proto bude jeho ţivotnost kratší, neţ 

u hydroizolace s obráceným pořadím vrstev. 

Předpokládaná ţivotnost konstrukcí provedené dle obou variant je srovnatelná. Lze jen 

předpokládat, ţe při vhodných kontrolách a údrţbě, bude ţivotnost obráceného střešního 

pláště delší.  
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12 Vliv na životní prostředí 

V této kapitole nebudou posouzeny materiály vyskytující se v obou variantách 

provedení. Jedná se o hydroizolační modifikovaný asfaltový SBS pás a penetrační nátěr.  

Tepelná izolace se vyskytuje v návrhu obou variant, v obrácené střešní konstrukci jsou 

navrţeny tepelně izolační desky z XPS a v konstrukci s klasickým pořadím vrstev spádové 

klíny z EPS.  

12.1 Varianta 1 

12.1.1 Spádová vrstva z cementové pěny 

Konstrukce s obráceným pořadím střešních vrstev obsahuje spádovou vrstvu tvořenou 

cementovou pěnou. Tento materiál není recyklovatelný, po skončení ţivotnosti konstrukce 

bude demolován a odvezen na skládku. Při výrobě cementu, jeţ je přísadou do směsi, je 

moţná recyklace.
[16]

 

12.1.2 Tepelně izolační desky XPS polystyrenu 

Výroba, uţití i likvidace polystyrenové desky nepříznivě ovlivňují ţivotní prostředí. 

Polystyren, určený k likvidaci, prochází tříděním a následnou recyklací. Surovina je určena 

k energetickému vyuţití v cementárnách jako plnící materiál do směsí pro odlehčení 

materiálu. 

12.1.3 Geotextilie 

Pouţitá geotextilie je stavební materiál vyrobený z vytříděných oděvů a textilních 

materiálů, které se třídí, recyklují a dále pouţívají jako surovina ke zpracování. 

Výroba geotextilie má minimální vliv na ţivotní prostředí, ve srovnání s jinými 

stavebními výrobky určenými k realizaci střešní konstrukce. 

12.1.4 Terasové desky na bázi dřeva a PVC 

Střešní vrstva je tvořena terasovými prkny na bázi PVC a dřeva. Desky Twinson, 

určené pro terasy, jsou stoprocentně recyklovatelné - jsou tedy alternativou k tvrdému dřevu 

a navíc šetří ţivotní prostředí. Zatímco tvrdé dřevo se těţí v deštných pralesích, Twinson 

obsahuje dřevo borovice, která vyrůstá v lesích, které jsou průběţně doplňovány novou 

výsadbou.
[24]

 

 



VŠB-TU Ostrava 

Diplomová práce 

Textová část 
 

2010/2011 - 31 - Bc. Hana Blaţková 

 

12.2 Varianta 2 

12.2.1 Tepelně izolační desky z EPS polystyrenu 

Výroba, uţití i likvidace polystyrenové desky nepříznivě ovlivňují ţivotní prostředí. 

Polystyren, určený k likvidaci, prochází tříděním a následnou recyklací. Surovina je určena 

k energetickému vyuţití v cementárnách jako plnící materiál do směsí pro odlehčení 

materiálu. 

 

12.3 Vyhodnocení variant z hlediska dopadu na životní prostředí 

Spádová vrstva obrácené střešní konstrukce bude tvořena cementovou pěnou, na rozdíl 

od varianty s klasickým pořadím vrstev s uţitím spádových EPS desek. Objemová zátěţ 

vrstvy pro vytvoření spádu je patrna z grafu. 

Tepelně izolačními deskami v konvekční střeše bude vytvořen spád střešní konstrukce. 

Tato vrstva bude objemnější, neţ je tomu u vrstvy tepelné izolace dle varianty 1. Poměr 

spotřeby materiálu pro provedení tepelně izolační vrstvy je graficky zpracován. 

Geotextilie má minimální vliv na ţivotní prostředí, ve srovnání s jinými stavebními 

výrobky určenými k realizaci střešní konstrukce. Její uţití při výstavbě neovlivňuje kvalitu 

ţivotního prostředí v globálním měřítku. 

Hlavní výhodou obrácené konstrukce je její moţné rozebrání a znovupouţití střešních 

vrstev k tvorbě dalšího zastřešení.  
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Graf 4: Graf zatíţení ţivotního prostředí dle spotřeby materiálu variantního provedení střešní konstrukce 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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13 Vyhodnocení 

Z hlediska časové náročnosti na realizaci střešní konstrukce bytového domu ve Staré 

Bělé je vhodnější provedení zastřešení s klasickou skladbou. V návrhu varianty 2 není pouţita 

spádová vrstva z cementové pěny, ale z klínů. Varianta 1 je tedy časově náročnější. Varianta 1 

bude trvat 12 dní coţ je téměř polovina času potřebného k realizaci obrácené střešní 

konstrukce.  

V případě porovnání finanční náročnosti variantního řešení je také jednoznačně 

výhodnější uţití varianty 2, která je dle předběţné kalkulace stavby 259 073,74 Kč 

v porovnání s variantou 1, jejíţ pořizovací náklady jsou 310 322,21 Kč.  

Dle tepelně technického posudku je výhodnější návrh varianty 2, kde součinitel 

prostupu tepla konstrukcí je U = 0,23 W/m
2
K, na rozdíl od součinitele prostupu tepla 

konstrukcí s klasickým pořadím vrstev, kde U = 0,13 W/m
2
K, coţ je mnohem méně, neţ  

u obrácené střešní konstrukce. Obě varianty vyhoví dle poţadované hodnoty UN =  

0,24 W/m
2
K, střecha s obráceným pořadím vrstev ale bude poskytovat vyšší tepelnou pohodu. 

Dalšími faktory pro hodnocení variant jsou posouzení obecných zásad obrácené 

konstrukce oproti konvenčním plochým střešním konstrukcím. Výhodami konstrukce dle 

varianty 1 jsou jednodušší systém výstavby, jednodušší instalace konstrukčních vrstev 

střechy, instalace vrstev je nezávislá na povětrnostních vlivech, ochranná funkce 

hydroizolace, sníţení zátěţe při změně teploty, dlouhá ţivotnost, přístupnost jednotlivých 

vrstev a tím i umoţnění kontrol při provádění údrţby a jednoduchá opětovná montáţ  

a opětovné pouţití.
[15] 

Z hlediska variantního posouzení dopadu na ţivotní prostředí je dle objemu 

spotřebovaného materiálu vhodnější uţití varianty 1. V konstrukci dle varianty 1 bude 

předpokládané mnoţství materiálu potřebného k realizaci 32 m
3
. U varianty 2 to je o 8 m

3 

více.  

Velmi důleţitým hlediskem je funkce střešní konstrukce. Zatím co konstrukce 

s klasickým pořadím vrstev zajišťuje jen vlastnosti předepsané na konstrukce střech, obrácená 

střecha plní navíc pochozí funkci zastřešení.   
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14 Závěr 

Cílem diplomové práce je vyhodnocení investičního záměru variantního provedení 

zastřešení a doporučení konstrukčního řešení. Dle vyhodnocení jednotlivých kritérií je 

investorovi doporučena varianta 1, která zpracovává provedení střešní konstrukce 

s obráceným pořadím vrstev i přes vyšší pořizovací náklady a časovou náročnost. Důvodem 

pro doporučení této varianty je vyšší tepelná pohoda poskytnutá dle návrhu s obráceným 

pořadím vrstev střešního pláště a chráněná hydroizolační vrstva. 

Součástí diplomové práce je zpracována projektová dokumentace pro provedení 

stavby. Předmětem projektové dokumentace je objekt bytového domu ve Staré Bělé, navrţený 

konstrukčním systémem Porotherm. 

K této práci je přiloţen stavebně technologický projekt, kde jsou uvedeny 

technologické předpisy provádění střešní konstrukce obou variant včetně dalších příloh.  
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1. Obecné informace 

1.1 Popis objektu 

Budova bytového domu je navrţena jako zděná stavba. Nachází se v obci Stará Bělá 

na ulici Stará na parcele č. 3830/3. Poblíţ objektu se nachází zástavba rodinných domů.  

1.2 Popis konstrukce 

V systému obrácené střechy bude tepelná izolace kladena na vodotěsnou vrstvu a bude 

chráněna před sáním větru a mechanickým poškozením pomocí přitíţení terasou.  

Koncepce obrácené střechy je vysoce uznávána a osvědčila se jako metoda výstavby 

plochých střech. Chování systému a také jeho dlouhodobá ţivotnost byly několikrát zkoušeny 

nezávislými institucemi a stavebními odborníky. Ţivotnost obrácených střech je delší  

a sniţuje se riziko poruchy střešního souvrství oproti klasické skladbě střechy.  

 

 

 

Obr. 1: Schéma střešního souvrství 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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1.3 Etapy výstavby 

 

Obr. 1: Schéma etap výstavby 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

2. Materiály pro konstrukci obrácené střechy 

Skladba střešní konstrukce je navrţena z materiálů, které byly posouzeny na splnění 

poţadavků platných norem. Pro zajištění správné funkce skladby nesmí být uvedené materiály 

zaměňovány za materiály s jinými vlastnostmi. 

2.1 Spádová vrstva 

 Tvoří spád pro odtok sráţkové vody. Zabraňuje trvalému ponoření tepelné 

izolace a tvorbě kaluţí. 
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2.2 Asfaltová penetrační emulze 

 Pouţita jako penetrační vrstva nanesená na betonovou konstrukci stropu. 

2.3 Hydroizolační asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou  

z polyesterové rohože 

 Tvoří hydroizolační vrstvu střešního souvrství. 

 Pouţit pro provedení vodotěsných spojů u prostupů. 

 Pouţit pro provedení vodotěsných spojů u střešních vpustí. 

2.4 Desky z extrudovaného polystyrenu 

 Pouţity jako tepelná izolace.  

2.5 Geotextilie 

 Pro provedení separační vrstvy. 

2.6 Deskový materiál na bázi dřeva a PVC 

 Terasová prkna se zaklapávacím systémem pro spojení prken v délce 4,5 m 

nebo 6 m. 

 Profily pro nosný rošt. 

2.7 Hliníkové profily 

 Hliníkové okrajové profily. 

 Hliníkové počáteční profily. 

2.8 Doplňkový materiál 

 Vruty a nerezové spojky pro spoje terasových desek. 
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3. Aplikační nářadí a nástroje 

3.1 Nářadí pro vylití spádové vrstvy 

 Dřevěné latě nebo motouz pro vymezení spádu. 

 Nivelační přístroj. 

 Autodomíchávač 

 Mobilní zařízení AERONICER II - pro smíchání, napěnění a následnou 

aplikaci cementové pěny. 

 Uhlazovací lať. 

3.2 Nářadí a nástroje pro aplikaci penetrační emulze 

 Košťata, pěnové válečky a štětce. Pouţité nářadí a plastikové obaly lze vyčistit 

vodou, pokud má asfaltová penetrační emulze ještě pastositou konzistenci. 

Zaschlé zbytky asfaltové penetrační emulze je moţno odstranit technickým 

benzínem. 

3.3 Nástroje pro provedení hydroizolační vrstvy 

 Ruční hořák (z důvodu niţší teploty natavování, protoţe struktura 

modifikovaného SBS pásu degraduje jiţ při 190 °C). 

  Ocelová zahnutá trubka s dlouhou rukojetí s vymezovacími válečkami či 

ocelová trubka průměru přibliţně 60 mm a délky o 50 mm menší neţ je šířka 

role pro rovnoměrné rozprostření.  

 Špachtle, kterou se provádí zapravování a kontrola kvality spojů, překrytí atd. 

3.4 Nástroje pro pokládku tepelně izolačních desek 

 Pilka či nůţ na řezání desek z extrudovaného polystyrenu. 

3.5 Nástroje pro provedení separační vrstvy 

 Pro sešití spojů geotextilie je zapotřebí speciální sešívací stroj. 

 Nůţky nebo nůţ pro nařezání geotextilie. 
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3.6 Nářadí pro provedení terasy 

 Aku šroubovák. 

 Vodováha. 

 Svinovací metr. 

 Pila s karbidovým kotoučem. 

 Aku vrtačka s HSS vrtáky do kovu 

 Přímočará pila pro zkrácení roštu a desek na potřebný rozměr, budou vybaveni 

pracovníci provádějící pokládku terasových desek. 

 

4. Vlastnosti použitých materiálů 

4.1 Spádová vrstva 

Spádová vrstva bude vytvořena z cementové lité pěny, např. PORIMENT. Jedná  

se o lehký silikátový materiál vzniklý zatvrdnutím cementové pěny, vyráběný pomocí 

moderní, počítačem řízené technologie. Tento materiál je alternativou stavebních materiálů 

typu pěnobeton, polystyrenbeton, apod.
[6] 

 

4.1.1 Základní charakteristika 

 Materiál s nízkou objemovou hmotností 

 Snadná zpracovatelnost a rychlá a jednoduchá pokládka 

 Rovnoměrná a konstatní kvalita povrchové vrstvy. 

 Objednávka jen potřebného mnoţství dovezeného na stavbu 

autodomíchávačem. 

 Aplikace bez potřeby přípojky vody a elektrické energie. 

 Kapacita ukládka s jedním čerpadlem aţ 17 m
3
. 

 Nepotřeba provádění dilatační spáry vzhledem k funkci výplňové  

a vyrovnávací. 

 Sníţení nákladů – nepotřeba přípravných a úlkidových prací. 

 Čerpání autočerpadly do vzdálenosti 200 m a výšky aţ 80 m. 

 Rychlost realizace aţ 1000 m
2
 za směnu 

 Přirozená vlhkost je 6-12%, zjištěno gravimetricky
 [6]
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4.1.2 Materiálová charakteristika 

Konkrétně se jedná o materiál typu Poriment PS. 

Suchá objemová hmotnost:  500 kg/m
3
 

Pevnost v tlaku:   0,5 MPa 

Součinitel tepelné vodivosti:  od 0,114 – 0,122 W/mK v suchém stavu 

Vyrovnávací vrstvy:   od 2 cm tloušťky 

Maximální sklon:   8 % 

Minimální tloušťka vrstvy:  4 cm 

Hořlavost: materiál je nehořlavý, je pouţit samozhášivý 

polystyren 

4.2 Asfaltová penetrační emulze 

4.2.1 Materiálová charakteristika 

 

Tab. 1: Vlastnosti asfaltové penetrační emulze 

Zdroj: http://dektrade.cz/ 

 

Asfaltová penetrační emulze je za studena zpracovatelná asfaltová penetrační emulze 

na beton. Zvyšuje přilnavost k podkladu pro izolaci proti vodě. 

 

4.2.2 Základní charakteristika 

• šetrná k ţivotnímu prostředí 

• bez rozpouštědel 

• není poţárně nebezpečná 

• netoxická 

• zpracovatelná bez zvláštních 

ochranných opatření 
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• stabilní vůči cementu 

• rychle se nanáší 

• rychleschnoucí 

• pachově neutrální 

4.2.3 Spotřeba 

Cca 0,1 - 0,4 Kg/m
2
 dle podkladu. 

4.3 Hydroizolace 

4.3.1 Materiálová charakteristika 

 

Tab. 1: Vlastnosti hydroizolačního asfaltového pásu 

Zdroj: http://dektrade.cz/ 

4.3.2 Základní charakteristika 

Hydroizolační pás je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vloţka je 

polyesterová rohoţ plošné hmotnosti 250 g/m
2
. Pás je na horním povrchu opatřen jemným 

separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační spalitelnou PE fólií.  

Hydroizolační pás se pouţívá jako horní pás tam, kde je hydroizolace krytá dalšími 

vrstvami – inverzní střešní skladba chráněná další střešní vrstvou.
[5]

  

 



VŠB-TU Ostrava 
Diplomová práce 

Varianta 1 - Technologický postup 

 

2010/2011 - 17 - Bc. Hana Blažková 

4.4 Tepelná izolace 

4.4.1 Ochrana hydroizolace pomocí tepelné izolace 

 před degradací stárnutím 

 škodlivému účinku UV - záření 

 mechanickému poškození během stavby a údrţby 

 tvoření puchýřů pod membránou, protoţe funguje jako parotěsná zábrana, je na teplé 

straně izolace a její teplota je udrţována nad teplotou rosného bodu, takţe riziko 

kondenzace je vyloučeno 

 

4.4.2 Výhody tepelně izolační vrstvy 

 závislost na povětrnostních podmínkách je významně sníţena 

 po instalaci vodotěsné membrány mohou být izolační desky a další vrstvy kladeny 

také za špatného počasí, coţ sniţuje moţnost zpoţdění při dokončování 

 izolační desky poskytují zlepšenou mechanickou ochranu membrány u vyuţívaných 

plochých střech, kterou je tato terasa, jak v období výstavby, tak po uvedení střechy do 

provozu 

 protoţe izolační desky jsou normálně kladeny volně, bez lepení, lze je snadno 

zvednout a vyměnit, či znovu pouţít, pokud se mění funkce střešní plochy nebo pokud 

se budova rekonstruuje nebo je demolována 
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4.5 Separační vrstva 

4.5.1 Materiálová charakteristika geotextilie  

 

Tab. 4: Technická data geotextilie 

Zdroj: http://www.juta.cz/ 

 

Geotextilie je vyrobena z vysoce kvalitního polypropylenových (PP) a polyesterových 

(PET) vláken technologií vpichování. Aby bylo zajištěno lepších mechanicko–fyzikálních 

vlastností, je textilie upravena kalandrováním. Je odolná proti plísním a bakteriím, snáší 

alkalické i kyselé prostředí, odolává obvyklým rozpouštědlům, roztokům anorganických solí, 

kyselin a zásadám. Je upravena zvýšením odolnosti fotodegradací UV zářením. Teplota 

měknutí 200 °C a navlhavost 0 %. Geotextilie je dostupná v šířce od 2 m do 6,5 m. Je 

zdravotně nezávadná. 

4.5.2 Funkce geotextilie 

 ochranná, zabraňuje poškození vrstvy tepelné izolace proraţením 

 drenáţní, odvádí mnoţství sráţkové vody z povrchu konstrukce 

 separační, zabraňuje průchodu nečistot a úlomků do střešního souvrství 

4.6 Terasa 

4.6.1 Materiálová charakteristika 

Systém terasových desek je vyroben ze dřeva a PVC. Díky spojení obou materiálů má 

přírodní vzhled, trvanlivost a minimální údrţbu. Tato kombinace materiálů zaručuje, ţe jeho 

vlastnosti budou stálé. Terasové desky se neštěpí, nekroutí a odolávají parazitům a vodě. 
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Jejich výhodou jsou minimální nároky na údrţbu a jednoduchá montáţ díky skrytému 

systému nerezových spojek. Desky jsou stoprocentně recyklovatelné. Systém obsahuje dřevo 

borovice, která vyrůstá  v lesích, které jsou průběţně doplňovány novou výsadbou. 

4.6.2 Výhody matriálu terasy 

 přirozený vzhled 

  je bez třísek 

 odolný biologickým škůdcům 

 nepraská 

 šetrný k ţivotnímu prostředí 

 100% recyklovatelný 

 trvanlivý 

 nenáročný na údrţbu 

 voděodolný 

 masivní 

 snadno smontovatelný 

 není kluzký 
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5. Připravenost staveniště 

5.1 Spádová vrstva 

Aplikace cementové pěny bude prováděna na konstrukci stropu, který je tvořen prvky 

systému Porotherm. Je nutné, aby teplota při aplikaci neklesla pod 5 °C aţ do dosaţení 

pochozí pevnosti. Při teplotách v rozmezí 0 aţ 5 °C je hydratační proces téměř zastaven, směs 

netvrdne, při teplotách pod 0 °C hrozí zmrznutí a nenávratné poškození materiálu. V prostoru 

čerpadla smí teplota klesnout maximálně na -3 °C, při niţších teplotách můţe dojít 

k poškození čerpadla a ke zhoršení vlastností směsi.
[3]

 Vzhledem k časovému plánování 

výstavby bude toto dodrţeno. Při pouţití je nutné zabránit rozplavení pěny, např. působením 

deště. 

Podklad pro cementovou pěnu nevyţaduje ţádnou speciální úpravu.  

Doba zpracovatelnosti cementového základu pro PORIMENT PS500 je přibliţně 240 

minut. Doba vylití je 30 minut.  

Předpokládá se, ţe existuje vývod pro budoucí střešní vtoky, který byl do stropní 

konstrukce zabudován jiţ při provádění stropní konstrukce nad posledním podlaţím. Tyto 

vývody je potřeba respektovat při provádění spádové vrstvy i při ostatních etap provádění 

obrácené střechy. Samotné vpustě budou osazeny při aplikaci poslední vrstvy střešního 

souvrství.  

5.2 Penetrační emulze 

Nátěr bude aplikován po předání stropní konstrukce nad posledním podlaţím a po 

předání vyzděné atiky. Podklad musí být čistý, suchý, soudrţný a bez ostrých výčnělků. 

Nesoudrţné časti a výčnělky je třeba odstranit a povrch vyspravit. Oleje, tuky a jiné nečistoty 

je třeba z podkladu odstranit. Podklad musí být ve vlhkostním stavu umoţňujícím vytvoření 

souvislé vrstvy asfaltové penetrační emulze (doporučuje se před realizací ověřit na malé 

ploše).  

5.3 Hydroizolační vrstva 

Natavení pásů bude provedeno po zaschnutí penetrace. Podklad pro hydroizolační 

vrstvu musí splňovat poţadavek, při kterém odchylka od úsečky spojující 2 m vzdálené body 

nesmí být více neţ 5 mm. Pak je moţno provádět pokládku. Měření rovinnosti podkladu se 



VŠB-TU Ostrava 
Diplomová práce 

Varianta 1 - Technologický postup 

 

2010/2011 - 21 - Bc. Hana Blažková 

provádí na 2 m lati. Podklad musí být soudrţný, jeho povrch musí být bez hran a ostrých 

výstupků, nesmí sprašovat a z jeho povrchu musí být odstraněny veškeré úlomky a nečistoty. 

Povrch podkladu pro hydroizolaci musí být penetrován asfaltovou emulzí. Před pokládkou 

musí být provedena ruční zkouška na odlup, při níţ nesmí dojít k odtrţení asfaltového pásu od 

podkladu. Vlhkost podkladu by měla být do 6 %, aby došlo ke spojení hydroizolačního pásu 

s nátěrem. 

5.4 Tepelně izolační vrstva 

Vrstva můţe být provedena aţ po dokončení hydroizolace, ošetření prostupů a vpustí  

a technologické přestávce. Podklad pro ukládání desek musí být rovný, zbavený všech 

nečistot a úlomků a nesmí obsahovat ostré výčnělky a hrany. Vrstva hydroizolace, na kterou 

se ukládají tepelně izolační desky, odpovídá zarovnanému povrchu. Před pokládkou 

izolačních desek musí být provedena ruční zkouška na odlup hydroizolační vrstvy, při níţ 

nesmí dojít k odtrţení asfaltového pásu od podkladu. Teplota podkladu nesmí přesahovat  

75 °C.  

5.5 Separační vrstva 

Podklad pro poloţení geotextilie musí být rovný, zbavený všech nečistot a úlomků  

a nesmí obsahovat ostré výčnělky a hrany. Vrstva tepelné izolace, na kterou se ukládá 

geotextilie, odpovídá zarovnanému povrchu.  

5.6 Terasa 

Terasa musí být usazena na pevném podkladu, který je ve sklonu, aby nedocházelo 

k hromadění sráţkové vody na konstrukci terasy. 

 

6. Doprava a skladování stavebního materiálu 

Stavební materiál a kompletační prvky skladované před pouţitím na staveništi musí 

být řádně ochráněny proti povětrnostním vlivům, v teplotních a vlhkostních podmínkách, 

které jsou dány výrobcem. Nedodrţení těchto podmínek můţe způsobit jejich přímé 

poškození nebo následné problémy po zabudování do konstrukce. Dobré je minimalizovat čas 

skladování dodáváním materiálů a výrobků těsně před jejich zabudováním. Materiály pro 
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finální vrstvy by měly být skladovány na místě pouţití, aby došlo k vyrovnání teplot  

a vlhkosti materiálu s prostředím. 

Transport materiálů na staveniště bude proveden nákladními auty zbavenými nečistot, 

aby nedošlo k mechanickému poškození výrobků. Při nakládce a vykládce je potřeba opatrné 

manipulace a nesmí být porušena ochranná fólie. Role asfaltových pásů budou dopravovány 

v jedné vrstvě ve vertikální poloze. 

Doprava materiálu na střechu bude zajištěna stavebním jeřábem. Výrobky menších 

rozměrů budou dopravovány stavebním výtahem.  

6.1 Cementová pěna k vytvoření spádové vrstvy 

V betonárně předem namíchaná cementová suspenze bude na staveniště přiváţena 

autodomíchávačem. Tato suspenze bude vypouštěna do zařízení AERONICER. Směs se 

vyrábí přímo na staveništi v mobilním zařízení AERONICER II. Toto zařízení slouţí  

i k čerpání cementové pěny přímo na místo určení. Oba mechanismy jsou blíţe popsány 

v Technické zprávě zařízení staveniště. 

6.2 Penetrační emulze 

Emulze bude na staveniště dopravována automobilem. Skladuje se v originálním 

balení ve skladu, kde je zamezeno působení teploty nad 30 °C. Materiál můţe být vystaven 

působení mrazu. 

6.3 Hydroizolace 

Asfaltové pásy budou skladovány v rolích v krytém skladu se zamezením přístupu 

přímého slunečního záření a budou skladovány v jedné vrstvě ve vertikální poloze. 

6.4 Tepelná izolace 

Tepelně izolační desky musí být chráněny před přímým slunečním zářením, pokud by 

byly skladovány na volném prostranství. Je třeba je zakrýt světlými plastovými fóliemi. 

Skladují se na čistém rovném povrchu mimo dosah hořlavin. Desky mohou být skladovány 

v patrech nad sebou. 
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6.5 Geotextilie 

Geotextilie se skladuje uloţená v rolích na svislo v suchém prostředí a chráněná před 

tlakovým namáháním způsobující trvalé deformace a UV zářením. 

6.6 Materiál na bázi dřeva a PVC 

Desky a prkna pro podkladní rošty budou uskladněny v horizontální poloze na 

nezastřešené skládce.  

 

7. Optimální podmínky při provádění jednotlivých etap 

7.1 Podmínky pro provádění spádové vrstvy 

Teplota při aplikaci nesmí klesnout pod 5 °C. Při teplotách v rozmezí 0 aţ 5 °C je 

hydratační proces téměř zastaven, směs netvrdne, při teplotách pod 0 °C hrozí zmrznutí  

a nenávratné poškození materiálu. V prostoru čerpadla smí teplota klesnout maximálně na -

3°C, při niţších teplotách můţe dojít k poškození čerpadla a ke zhoršení vlastností směsi.
[3]

 

Vzhledem k časovému plánování výstavby bude toto dodrţeno. Při pouţití je nutné zabránit 

rozplavení pěny, např. působením deště. Při pokládce nad 25 °C je nutné plochu skrápět 

vodou hned po dosaţení pochozí pevnosti po dobu cca 3 dnů. 

7.2 Podmínky pro nanášení asfaltové penetrační emulze 

Zpracovává se za suchého počasí při teplotě podkladu min. +5 °C. 

7.3 Podmínky pro provádění hydroizolace 

Hydroizolace by se neměla provádět při teplotě vzduchu niţší neţ 5 °C. Pás je sice 

zpracovatelný za niţších teplot, práce s ním nemusí být tak kvalitní. Nemá se provádět za 

deště, sněhu, námrazy nebo silném větru. Teplota podkladu by neměla poklesnout pod 5 °C. 

Při niţší teplotě je třeba počítat s větší spotřebou plynu do hořáků, se zvýšením pracnosti a tak 

i zpomalením pokládky. Pokud je potřeba aplikovat pokládku při niţších teplotách, musí být 

zajištěno pomocné opatření v podobě vytápěných provizorních přístřešků či stanů. 

Dodavatel hydroizolačního modifikovaného pásu zaručuje zpracovatelnost i při 

teplotách -25 °C, problémem je ale lidský faktor a teplota ostatních konstrukcí. 



VŠB-TU Ostrava 
Diplomová práce 

Varianta 1 - Technologický postup 

 

2010/2011 - 24 - Bc. Hana Blažková 

Během pokládky pásu při vysokých teplotách hrozí riziko poškození pásu, jakým je 

například poškození způsobené stoupnutím na horkem změklý pás. Také hrozí riziko 

zabudování nedovoleného napětí do pásu z důvodu jeho teplotní roztaţnosti. Povrchová 

teplota pásu by při pokládce tedy měla být do 50 °C, coţ je asi při teplotě vzduchu 25 °C ve 

stínu.
[5]

 

7.4 Podmínky pro kladení tepelně izolačních desek 

Tepelně izolační desky se nesmí klást za vysokých teplot, maximální teplota pro trvalé 

uţívání je 75 °C. Při vysokých teplotách venkovního vzduchu a přilehlých konstrukcí hrozí 

zdeformování desek.  

7.5 Podmínky pro provedení separační vrstvy 

Geotextilie je pouţitelná při teplotách od 0 °C do 130 °C. 

7.6 Podmínky pro provedení terasy 

Montáţ terasy vyţaduje teploty nad 0 °C. V zájmu pracovníků je vhodné neprovádět 

tyto práce v nepříznivém počasí, jako je déšť, kroupy, sníh, silný vítr. 

 

8. Složení pracovní čety 

8.1 Pracovní četa pro betonáž 

3x zedník 

1x řidič autodomíchávače 

8.2 Pracovní četa pro nanášení asfaltové penetrační emulze 

2x natěrač 

8.3 Pracovní četa pro aplikaci hydroizolační vrstvy 

2x izolatér 

1x pomocný dělník 
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1x řidič, jeřábník  

8.4 Pracovní četa pro kladení tepelně izolačních desek 

3x izolatér 

1x řidič, jeřábník 

8.5 Pracovní četa pro provedení separační vrstvy 

2x pokladač 

8.6 Pracovní četa pro provedení terasy 

3x tesař 

1x řidič, jeřábník 

 

9. Pracovní postup provádění jednotlivých střešních vrstev 

9.1 Provádění spádové vrstvy 

Samotné aplikaci cementové pěny předchází vytýčení záběru prací. Bude stanoven 

nejvyšší bod spádové vrstvy na vyzděné atice, který bude motouzem či latí spojen s bodem 

v úrovni vpusti. Následně proběhne první provedení kontrolního místa. Pomocí mobilního 

zařízení AERNICER II, ve kterém byla jiţ připravena směs z cementové suspenze dovezené 

autodomíchávačem, napěňovacích přísad a polystyrénových perel, se provede první betonáţ 

v blízkosti vpusti, jejíţ sklon bude závislý na pomocné lati (motouzu). Následně bude stejným 

postupem proveden kontrolní pruh betonáţe u atiky, po celém obvodu poloviny střechy. Podle 

potřeby a zkušeností zedníků, provedou další kontrolní místa. Po té bude pomocí mobilního 

zařízení aplikován zbylý beton. Vrstvy není dále potřeba hutnit. 

Výška vrstvy bude zkontrolována pomocí nivelačního přístroje a latě nebo srovnávací 

tyče.  

Doba zpracovatelnosti cementového základu pro PORIMENT je cca 240 minut, doba 

zpracovatelnosti pěny po vylití je cca 30 minut. Musí být dodrţen předpoklad minimální 
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tloušťky uloţené vrstvy min. 40 mm, coţ je díky návrhu v projektové dokumentaci 50 mm 

dodrţeno. 

Vzhledem k typu materiálu a způsobu výroby není povrch uloţeného PORIMENTu 

hladký a dokonale homogenní. Připouští se drobné kaverny, hrbolky od polystyrénových 

kuliček nebo porozita povrchu. PORIMENT je pochozí v závislosti na teplotě za 1 aţ 5 dní. 

Není třeba provádět dilatační spáry. Trhliny neomezují jeho funkci a není třeba je sanovat. 

Při pokládce nad 25 °C je nutné plochu skrápět vodou hned po dosaţení pochozí 

pevnosti po dobu cca 3 dnů. 

Na začátku čerpání musí obsluha výrobního zařízení projet hadice zhruba 30 litry 

napěněného cementového mléka bez polystyrénu. Je vhodné toto najetí rozlít a rozprostřít po 

ploše střechy. Do zatvrdnutí struktury PORIMENTu nesmí dojít k rozplavení materiálu 

vodou, popř. deštěm. Ukládání pěny je jednoduchý a rychlý pracovní proces, při kterém jeden 

pracovník rozlévá z hadice tekutou směs a druhý upravuje povrch do poţadované roviny. 

PORIMENT nevyţaduje vibrování. Po nalití je potřeba horní vrstvu upravit latí nebo 

srovnávací tyčí. 

Pochůznost PORIMENTu je moţná po 1 – 5ti dnech. Hotová a vyschlá vrstva je 

s opatrností pochozí, není však schopna dalšího zatíţení. Na zatvrdlou vrstvu PORIMENTu 

nelze stavět lešení, ţebříky, pojíţdění, apod. Předpokládá se pouze zatíţení spojené  

s kladením dalších vrstev. Spádovou vrstvu není nutné pokrývat roznášecí vrstvou díky 

terasovým deskám. 

Při vlhkosti materiálu 6 - 18% je moţné jeho vrstvu uzavřít.  

Do spádové vrstvy nelze pouţít kotvení, hydroizolace se bude proto aplikovat 

natavováním pásů. 
[3] 

Zajištění kvality - Dodávané materiály jsou průběţně kontrolovány akreditovanou 

zkušební laboratoří v souladu s kontrolním a zkušebním plánem. Výrobce má zaveden, 

udrţován a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 pro výrobu 

a dodávání čerstvého betonu, malt pro zdění, potěrových materiálů, značkových a speciálních 

produktů. 

První pomoc - Při zasaţení očí je nutno důkladně je propláchnout pitnou vodou  

a vyhledat lékařskou pomoc. 



VŠB-TU Ostrava 
Diplomová práce 

Varianta 1 - Technologický postup 

 

2010/2011 - 27 - Bc. Hana Blažková 

 

Obr. 7 :Mobilní zařízení AERONICER II při plnění z autodomíchávače 

Zdroj: http://www.tbgprazskemalty.cz/ 

9.2 Aplikace penetrační emulze 

9.2.1  Připravenost podkladu 

Provede se vizuální kontrola připravenosti stropní konstrukce, na kterou bude 

penetrace aplikována. Podklad musí být čistý, suchý, soudrţný a bez ostrých výčnělků. 

Nesoudrţné časti a výčnělky je třeba odstranit a povrch vyspravit. Oleje, tuky a jiné nečistoty 

je třeba z podkladu odstranit. Podklad musí být ve vlhkostním stavu umoţňujícím vytvoření 

souvislé vrstvy asfaltové penetrační emulze, toto je třeba ověřit aplikací na malé ploše. 

9.2.2 Příprava materiálu 

Materiál bude dopravován na střechu stavebním výtahem v originálních obalech. Před 

nanesením asfaltové penetrační emulze je třeba důkladně promíchat obsah nádoby.  

9.2.3 Nanášení 

Nanáší se rovnoměrně koštětem, štětkou, válečkem nebo stříkací pistoli. Následná 

vrstva asfaltové penetrační emulze nebo vrstvy asfaltových pásů se provádí po zaschnutí 

nanesené vrstvy asfaltové penetrační emulze. 

9.3 Hydroizolační vrstva 

9.3.1 Připravenost podkladu 

Penetrační vrstva musí být před realizací hydroizolace zaschnutá. Odchylka podkladu 

od úsečky spojující 2 m vzdálené body nesmí být více neţ 5 mm, aby bylo moţné provádět 

pokládku. Měření rovinnosti podkladu se provádí na 2 m lati. Podklad musí být soudrţný, 

jeho povrch musí být bez hran a ostrých výstupků, nesmí sprašovat a z jeho povrchu musí být 

odstraněny veškeré úlomky a nečistoty. Před pokládkou musí být provedena ruční zkouška na 

http://www.tbgprazskemalty.cz/
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odlup, při níţ nesmí dojít k odtrţení asfaltového pásu od podkladu. Vlhkost podkladu by měla 

být do 6 %, aby došlo ke spojení hydroizolačního pásu s nátěrem. 

9.3.2 Příprava materiálu 

Pásy budou na střechu dopravovány stavebním výtahem postupně dle potřeby 

pracovníků. Izolatér si předem připraví rozbalovač rolí, hořák a asfaltový pás. 

9.3.3 Klad hydroizolačních pásů 

Spoje pásů se orientují po směru toku vody. Nejedná se o strmou střechu, proto není 

potřeba hydroizolaci kotvit v čelních horizontálních spojích, protoţe na ploché střeše se spoje 

neprověšují.  

9.3.4 Zpracování 

Asfaltový pás bude pokládán na střechu se sklonem do 3 ° (tj. 5,24 %), proto se budou 

pásy klást kolmo na spád střešní roviny. Tento pás nesmí být vystaven dlouhodobému 

působení UV záření. Při natavování za pomocí ručního hořáku se role pásu musí neustále 

rovnoměrně rozvíjet. Nahřátí krycí vrstvy pásu musí být intenzivní, ale co nejkratší.  

Při zdlouhavém nahřívání hrozí zvlnění pásu vlivem smrštění nosné vloţky. Jednotlivé pásy je 

třeba rozvinout, usadit do správné polohy, svinout jednu polovinu pásu ke středu, natavit  

ji a poté svinout druhou část a natavit druhou polovinu role.  

 První vrstva hydroizolace se bodově provádí celoplošným natavením přes šablonu 

volně poloţeného perforovaného asfaltového pásu nebo se lokálně přivařuje v pěti 

bodech o velikosti talíře na 1 m
2
.  

 Druhá vrstva izolace se celoplošně natavuje na podklad. Tuto vrstvu je potřeba 

vytáhnout aţ do místa kontaktu hydroizolace s vnějším prostředím, aby mohla slouţit 

také jako expanzní vrstva. Toto bude zajištěno stykem hydroizolace s vnějším 

prostředím v místě vytaţení na atiku. Zahnutá trubka s dlouhou rukojetí 

s vymezovacími válečky se nasune do role asfaltového pásu a izolatér roli táhne za 

sebou. Je tak zabráněno pocházení izolatéra po roli. Pracovník dobře vidí na tavící se 

asfalt, můţe tak kontrolovat kvalitu provedení své práce. Pás se ale přitlačuje pouze 

vahou role. Tato metoda je ale méně vhodná, hrozí pád pracovníka u okrajů střechy 

z důvodu couvání při práci. Pás inverzní střechy není nutno kotvit.  
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Obr. 6: Schéma postupu natavování asfaltových pásů na jedné polovině zrcadlově souměrné střechy 

Zdoj: Vlastní tvorba 

9.3.5 Překrytí pásů 

Překrytí pásů musí být minimálně 8 cm v podélném a 10 cm v čelním spoji. Spoje se 

svařují plamenem, nebo horkým vzduchem. Svařování spojů se provádí aţ po natavení plochy 

pásu s vyuţitím menšího hořáku a přítlačného válečku. Spoj musí být dokonale protaven, 

nesmí obsahovat nespojená místa, nesmí být moţné vsunout do spoje špachtli. Optickou 

zkouškou kvality provedení spoje můţe být pravidelný pruh asfaltu vyteklý ze spoje. Tento 

pruh je moţno po svaření zapravit špachtlí. Je ale nutné dbát na to, aby nedošlo k obnaţení 

nosné vloţky a ke sníţení hydroizolační funkce pásu. Pro důkaz dodrţení stejné technologie 

v celé délce natavovaného pásu je jednotná šířka pruhu v celé délce spoje. 

 

9.3.6 Provedení hydroizolace u střešní vpusti 

Vtok musí být zabezpečen proti pohybu a sníţen o minimálně 20 mm, neţ je výška 

plochy hydroizolace. Pouţívá se stejná tepelná izolace, jako v celé ploše střechy. Jedná se  

o tuhý střešní vtok. Hydroizolační pás se natavuje přímo na límec tvarovky vtoku. Límec 

měkké sanační tvarovky je nutné před navařením pásů z plochy napenetrovat. Vpusť bude 

vyhřívaná pomocí odporového drátu, provede se napojení vtoku na zdroj elektrické energie 

tak, aby bylo zamezeno zamrzání vpusti.   
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Obr. 2: Vtok s integrovaným límcem z asfaltového pásu 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

9.3.7 Provádění hydroizolace u prostupující konstrukce 

Vzhledem k potřebě odvětrání kanalizace se v konstrukci střechy nacházejí prostupy. 

Tyto jsou kruhové. Hydroizolace asfaltovým pásem se provede pomocí tzv. kalhotek.  

Spodní pás hydroizolace se v pruhu s prostupem ukončí asi 10 cm za prostupem. 

Tento pruh se nařízne v ose prostupu a v něm se dále vyřízne tvar co nejtěsnější skutečnému 

tvaru prostupu. Hydroizolační pás se nataví, poté se nataví i pokračování pásu s překrytím  

10 cm (viz obr. 4: Schéma překrytí pásu u prostupu). Vrchní pás hydroizolace se potom 

natavuje stejně jako spodní pás. Postupuje se ale z druhé strany (viz obr. 4: Schéma překrytí 

pásu u prostupu). Z vrchního pásu se vytvoří tzv. kalhotky (viz obr. 5: Princip kalhotek 

z asfaltového pásu), kdy délka pásku je rovna obvodu prostupu s přesahem 10 cm a výška 

musí být minimálně 25 cm. Takto připravený prvek se nataví na svislou i vodorovnou část 

prostupu. Svislá část se stáhne po natavení prvku nerezovou objímkou (viz obr. 2: Vtok 

s integrovaným límcem z asfaltového pásu). Vrcholy naříznutí prvku se doplní rozehřátým 

asfaltem nebo se dotmelí asfaltovým tmelem (viz obr. 5: Princip kalhotek z asfaltového pásu). 

Z vrchního pásu se pak vyřízne mezikruţí šířky asi 30 cm a nasune se na prostupující 

konstrukci a celoplošně se nataví na vodorovnou plochu. 
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Obr. 3: Schéma opracování detailu kruhového prostupu 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Obr. 4: Schéma překrytí pásu u prostupu 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Obr. 5: Princip kalhotek z asfaltového pásu 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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9.3.8 Přejímka hydroizolační vrstvy 

Po dokončení jednotlivých etap provádění hydroizolační vrstvy a před zakrytím 

dokončené hydroizolační vrstvy ochrannými vrstvami se provádí přejímka. 

Provádí se kontroly: 

 spojů asfaltových pásů mezi sebou, připojení pásů k podkladu. Připojení vrstvy 

k podkladu tak, aby nebyla ohroţena stabilita hydroizolace v důsledku působení větru, 

vlastní tíhy a tíhy vrstev nad hydroizolací, tíhy sněhu a teploty. Pokud nastanou 

pochybnosti ve správnosti připojení spojů, nebo připojení k podkladu, je třeba provézt 

sondu. Nespojitost mezi vrstvami hydroizolace je nepřijatelná. Pokud jsou pásy 

nekvalitně spojeny, je potřeba tato místa proříznout, svařit a převařit pomocí záplaty. 

V případě velké četnosti nespojitostí se provede nový pás v celé ploše. 

 vizuální kontrola velikosti překrytí, nebo namátkové proříznutí spoje pásu či taţením 

špachtle po spoji s mírným tlakem proti spoji, přičemţ je nutno tuto zkoušku provádět 

pouze při teplotě pásu od 10 °C do 20 °C. Kontrola taţením špachtlí se provádí i pro 

kontrolu těsnosti spojů. 

 poškození pásů špatným natavováním se provádí vizuální kontrolou. Je třeba sledovat, 

zda nedošlo k poškození asfaltového pásu špatným způsobem natavování či 

opracování, jestli nedošlo k obnaţení vloţky nebo nevznikly puchýře a bubliny. 

 kontrola těsnosti hydroizolace se provádí v průběhu prací a po dokončení. Zkoumá se,  

zda nedošlo k poškození nechráněné hydroizolace způsobeného pohybem osob, 

nevhodnou obuví pracovníků, skladováním či pojíţděním mechanizace. Je třeba 

provádět zkoušky těsnosti, zejména v tom případě, kdy bude hydroizolace zakryta 

další vrstvou. Tato kontrola se provádí vizuálně či kontrolou špachtlí. Je zkoumáno, 

jestli rozsah a dimenze hydroizolace odpovídají projektu.  

9.4 Tepelná izolace 

9.4.1 Připravenost podkladu 

Realizace této vrstvy bude provedena aţ po dokončení hydroizolace, ošetření prostupů 

a vpustí a technologické přestávce. Pracovníci provedou vizuální kontrolu, při které připraví 

podklad tak, aby byl rovný, zbavený všech nečistot a úlomků a neobsahoval ostré výčnělky  

a hrany. Před pokládkou izolačních desek bude provedena ruční zkouška na odlup 
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hydroizolační vrstvy, při níţ nesmí dojít k odtrţení asfaltového pásu od podkladu. Teplota 

podkladu nesmí přesahovat 75 °C.
[11]

  

9.4.2 Příprava materiálu 

Materiál bude na střechu dopravován stavebním výtahem postupně dle potřeby 

pracovníků.  

9.4.3 Klad tepelně izolačních desek 

Na vytvoření tepelné izolace obrácených střech se pouţívají zásadně desky z XPS  

s polodráţkou, které nejenţe minimalizují vznik tepelných mostů, ale zajišťují také jejich 

vzájemné spolupůsobení při namáhání. 

Tepelná izolace je kladena na vodotěsnou vrstvu. Před sáním větru a mechanickým 

poškozením je chráněna vrstvou terasových desek. Navrţená střecha má vysokou akumulační 

schopnost a nepodléhá tak rychlému ochlazování způsobenému v důsledku odtoku dešťové 

vody pod izolačním souvrstvím. Proto nedochází ke kondenzaci na spodní straně desky a není 

potřeba provádět potřebná opatření a zajišťovat poţadovanou minimální hodnotu tepelného 

odporu R = 0,15 m
2 

K/W.  

Do střešní konstrukce můţe pronikat voda, která můţe pod izolačními deskami 

odvádět teplo z povrchu konstrukce. Tuto tepelnou ztrátu je ale moţno zanedbat. 

Střešní souvrství je navrţeno tak, aby byla voda odváděna z konstrukcí a bylo tak 

zamezeno trvalému ponoru tepelně izolačních desek. Krátkodobý vliv vody na desky při 

intenzivním dešti je zanedbatelný.
 [11]
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Obr. 6: Schéma pokládky tepelně izolačních desek na jedné polovině zrcadlově souměrné střechy 

Zdoj: Vlastní tvorba 

9.4.4 Zásady kladení tepelně izolačních desek 

Desky z extrudované polystyrénové pěny se kladou s vystřídáním spár o nejméně  

20 cm. Pokládají se provázaně a těsně se sesazují (viz Obr. 7: Skladba střechy). Pokud je 

potřeba desku ořezat a má tak méně neţ poloviční délku, nesmí být kladena po obvodě. Při 

kladení desek je potřeba je upevnit hliníkovým profilem a chránit viditelný extrudovaný 

polystyren před UV zářením. Po obvodu střechy se dočasně pokládá zbytkový materiál např. 

cihly slouţící jako dodatečná zátěţ proti pohybu desek.  

Desky se jen přitíţí konstrukcí terasy. Kotvení tepelné izolace se nesmí provádět, kvůli 

porušení hydroizolace kotvami a lepení k podkladu není vhodné z důvodu posypu 

hydroizolačního pásu a pro moţnost pozdějšího rozebrání několika desek z důvodu kontroly 

hydroizolace v době uţívání.
 [12]
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Obr. 7: Skladba střechy 

Zdoj: Vlastní tvorba 

9.5 Separační vrstva 

9.5.1 Připravenost podkladu 

Bude provedena kontrola podkladu pro poloţení geotextilie. Musí být rovný, zbavený 

všech nečistot a úlomků a nesmí obsahovat ostré výčnělky a hrany.  

9.5.2 Příprava materiálu 

Geotextilie bude na střechu dopravována v rolích pomocí stavebního jeřábu. Materiál 

bude dopravován postupně dle potřeby pracovníků. 

9.5.3 Zpracování 

Role geotextilie se postupně rozbaluje na podklad a spojuje pomocí přesahu, který je 

nejméně 30 cm široký. Pro zvýšení kvality spojů a dokonalému plnění všech poţadovaných 

funkcí je vhodné provést spoj sešitím pomocí speciálního šicího stroje. 

9.6 Terasa 

9.6.1 Připravenost podkladu 

Rošt pro terasu bude prováděn přímo na vrstvu tepelné izolace s geotextilií.  Podklad 

nesmí obsahovat větší kusy úlomků a nečistot.  
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9.6.2 Příprava materiálu 

Deskový materiál pro rošt i terasu bude na střechu dopravován stavebním jeřábem. 

Spojovací prvky budou dopravovány stavebním výtahem. Materiál bude dopravován vţdy 

v potřebném mnoţství, aby nedocházelo k hromadění nevyuţívaných prvků. 

9.6.3 Zpracování 

Roštové profily budou nařezány na potřebnou délku a ukládány v osové vzdálenosti od 

sebe max. 50 cm. Počáteční profil je třeba uloţit kolmo k jiţ uloţeným profilům. Terasová 

prkna budou postupně nařezána na potřebnou délku (bude nutno předpokládat aţ 3 mm 

rozpínání prken) a budou nařezány pod úhlem dle sklonu střechy. Roštové profily je potřeba 

nejprve navrtat v místech spojů s terasovými prkny a je třeba otvor přizpůsobit tak, aby byl 

vrut do profilu zapuštěn. K roštovým profilům budou terasová prkna připevňována fixačními 

hliníkovými sponami a upevňována vruty. Je třeba dbát na správné umístění terasových 

prken. V důsledku nesprávného umístění, které je patrné podle orientace výstupku v průřezu, 

by mohlo docházet k nesouměrnému opotřebování terasy. V případě, kdy by docházelo 

k čelnímu setkávání dvou desek, budou pouţity dvě podpěrné roštové desky a dvě spony  

a ponechat mezi čely 10 mm mezeru pro moţnost rozpínání materiálu. Také je třeba udrţovat 

4 mm mezeru při příčné pokládce desek. Terasa nebude ukončena zvláštními profily, jelikoţ 

je rozprostřena po celé ploše aţ k atikám.
 [10]

  

9.6.4 Provedení kolmých spojů 

Desky budou seřezány v potřebném sklonu a sesazovány k sobě pomocí dvou 

podkladních profilů a spojek se zachováním mezery velikosti 10 mm (Obr. 8: Kolmý spoj 

terasových desek).
[10]

 

 

Obr. 8: Kolmý spoj terasových desek 

Zdoj: Deceuninck - Technick manuál O-Terrace 
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9.6.5 Provedení otvorů pro prostupující konstrukce 

Realizace desek v místech prostupujících konstrukcí bude prováděna výřezem otvoru 

v terasové desce (dle Obr. 9: Provedení otvoru pro prostupující konstrukci). 

 

Obr. 9: Provedení otvoru pro prostupující konstrukci 

Zdoj: Deceuninck - Technick manuál O-Terrace 

 

Dokončená terasa bude zatíţena osázenými truhlíky a květináči, které budou slouţit 

k dekorativním i stabilizačním účelům. 

Nespotřebovaný materiál bude hned po dokončení terasy odvezen k nejbliţšímu 

dodavateli terasového systému, který se zavazuje postarat se o následnou recyklaci 

nezpracovaného materiálu. 

   

 

Obr. 10: Schéma pokládky terasových prken 

Zdoj: Vlastní tvorba 
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Obr. 11: Schéma provedení podkladního roštu pod terasové desky 

Zdoj: Deceuninck - Technick manuál O-Terrace 

 

 

Obr. 12: Schéma provedení podkladního roštu pod terasové desky 

Zdoj: Deceuninck - Technick manuál O-Terrace  

10. Výpočet doby trvání jednotlivých prací 

Časovou náročností na výstavbu konstrukce se rozumí počet dní, popřípadě hodin, 

potřebných pro realizaci všech vrstev střešního souvrství. Výpočet časové náročnosti bude 

proveden dle vzorce 

 
 
 [h]        (10.1) 

kde t představuje hodnotu času potřebného pro zhotovení činnosti, Q vyjadřuje objem 

či plochu v měrných jednotkách, P je směrná pracnost pracovníka v hodinách a n je počet 

pracovníků provádějících konkrétní činnost.           



VŠB-TU Ostrava 
Diplomová práce 

Varianta 1 - Technologický postup 

 

2010/2011 - 39 - Bc. Hana Blažková 

Doba provádění jednotlivých činností pro realizaci střešní konstrukce je spočítána dle 

časových ukazatelů dodávek a prací. 

10.1 Příprava podkladu 

Počet dní (odhad):  1 pracovní den 

10.2 Aplikace cementové pěny 

Časový ukazatel:  1,3 Nh/m
3
 

Mnoţství:   191,35.0,1=19,1 m
3
 

Počet pracovníků:  4 

Pracovní doba:  8 h/den 

 

Technologická přestávka: 6 pracovních dnů 

10.3 Asfaltová penetrační emulze 

Časový ukazatel:  0,3 Nh/m
2
 

Mnoţství:   191,35 m
2 

Počet pracovníků:  2 

Pracovní doba:  8 h/den 

 

10.4 Hydroizolace 

Časový ukazatel:  0,54 Nh/m
2 

Mnoţství:   191,35.2 = 382,7 m
2 

(natavení 2 pásů)
 

Počet pracovníků:  4 

Pracovní doba:  8 h/den 
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10.5 Tepelná izolace 

Časový ukazatel:  0,25 Nh/m
2 

Mnoţství:   191,35 m
2 

Počet pracovníků:  4 

Pracovní doba:  8 h/den 

 

10.6 Geotextilie 

Časový ukazatel:  0,08 Nh/m
2 

Mnoţství:   191,35 m
2 

Počet pracovníků:  2 

Pracovní doba:  8 h/den 

 

10.7 Terasa 

Časový ukazatel:  1,33 Nh/m
2 

Mnoţství:   191,35 m
2 

Počet pracovníků:  4 

Pracovní doba:  8 h/den 

 

 

Celková doba provádění střešního pláště s obráceným pořadím vrstev je 22 dní. 

V případě provedení terasy by se doba realizace dle výpočtu prodlouţila na 30 dní.  
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1. Obecné informace 

1.1 Popis objektu 

Budova bytového domu je navržena jako zděná stavba. Nachází se v obci Stará Bělá 

na ulici Stará na parcele č. 3830/3. Poblíž objektu se nachází zástavba rodinných domů.  

 

1.2 Popis konstrukce 

V systému jednoplášťové střechy budou jednotlivé části střešního souvrství kladeny 

klasickým způsobem.  

 

 

 

Obr. 1: Schéma střešního souvrství 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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1.3 Etapy výstavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Schéma etap výstavby 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

2. Materiály pro konstrukci jednoplášťové střechy 

Skladba střešní konstrukce je navržena z materiálů, které byly posouzeny na splnění 

požadavků platných norem. Pro zajištění správné funkce skladby nesmí být uvedené materiály 

zaměňovány za materiály s jinými vlastnostmi. 

2.1 Penetrační nátěr 

 Použita jako penetrační vrstva nanesená na betonovou konstrukci stropu. 

2.2 Kašírované desky z extrudovaného polystyrenu  

 Použity jako tepelná izolace. 

 Tvoří spádovou vrstvu.  

 Druh materiálu desek - EPS S Stabil. 

2.3 Lepidlo pro střešní vrstvy 

 Zajišťuje pevný spoj kašírovaných desek s podkladní konstrukcí. 
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 Zajišťuje pevný spoj tepelně izolačních desek s hydroizolačním pásem. 

2.4 Hydroizolační elastomerbitumenový vysoce modifikovaný asfaltový pás SBS 

 Tvoří hydroizolační vrstvu střešního souvrství. 

 Použit pro provedení vodotěsných spojů u prostupů. 

 Použit pro provedení vodotěsných spojů u střešních vpustí. 

3. Aplikační nářadí a nástroje 

3.1 Nářadí a nástroje pro aplikaci penetračního nátěru 

 Košťata, pěnové válečky a štětce. Použité nářadí a plastikové obaly lze vyčistit 

vodou, pokud má asfaltová penetrační emulze ještě pastositou konzistenci. 

Zaschlé zbytky asfaltové penetrační emulze je možno odstranit technickým 

benzínem. 

3.2 Nástroje pro pokládku tepelně izolačních desek 

 Nůž na řezání desek z extrudovaného polystyrenu. 

3.3 Nástroje pro nanášení lepidla 

 Přenosná tlaková nádoba s dvoudílnou trubicí na výstupní hadici.
[7]

 

3.4 Nástroje pro provedení hydroizolační vrstvy 

 Ruční hořák (z důvodu nižší teploty natavování, protože struktura 

modifikovaného SBS pásu degraduje již při 190°C) 

  Ocelová zahnutá trubka s dlouhou rukojetí s vymezovacími válečkami či 

ocelová trubka průměru přibližně 60 mm a délky o 50 mm menší než je šířka 

role pro rovnoměrné rozprostření.  

 Špachtle, kterou se provádí zapravování a kontrola kvality spojů, překrytí atd. 
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4. Vlastnosti použitých materiálů 

4.1 Asfaltová penetrační emulze 

4.1.1 Materiálová charakteristika 

 

Tab. 1: Vlastnosti asfaltové penetrační emulze 

Zdroj: http://dektrade.cz/ 

 

Asfaltová penetrační emulze je za studena zpracovatelná asfaltová penetrační emulze 

na beton. Zvyšuje přilnavost k podkladu pro izolaci proti vodě. 

 

4.1.2 Základní charakteristika 

• šetrná k životnímu prostředí 

• bez rozpouštědel 

• není požárně nebezpečná 

• netoxická 

• zpracovatelná bez zvláštních ochranných opatřeni 

• stabilní vůči cementu 

• rychle se nanáší 

• rychleschnoucí 

• pachově neutrální 
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4.1.3 Spotřeba 

Cca 0,1 - 0,4 Kg/m
2
 dle podkladu. 

 

4.2 Tepelná izolace 

Použití kašírovaných desek se vyznačuje vysokou produktivitou práce, neboť  

v jednom pracovním úkonu se provádí aplikace tepelné izolace a zároveň první vrstvy 

hydroizolace. Základem dílce je deska, nebo spádová deska ze samozhášivého 

stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 S (EPS 150 S, EPS 200 S), na kterou je již ve 

výrobě nalepen asfaltový hydroizolační pás šíře 1 080 mm. 

Lepení je provedeno pomocí lepidla v pruzích a tím je také vytvořena expanzní vrstva. 

Asfaltový pás přesahuje EPS desku na dvou přilehlých stranách o min. 80 mm. Tento přesah 

umožňuje jednoduché spojení se sousedními dílci. Správně osazené kompletizované dílce po 

spojení přesahů tvoří první hydroizolační vrstvu střešního pláště.
[5]

 

4.2.1 Výhody tepelně izolační spádové vrstvy 

Tato střešní vrstva vytváří spád střešní roviny. Zaručuje tak odtok srážkové vody.  

4.2.2 Materiálová charakteristika 

Jedná se o desku z pěnového polystyrenu spojené asfaltem s hydroizolační 

vrstvou z asfaltové lepenky. 
[6] 

Rozměry 1000 x 900 mm nebo 2000 x 900 mm 

Objemová hmotnost  17-25kg.m
-3

 

Tepelná vodivost  0,04 W.m
-1

.K
-1

 

Tepelný odpor  tl. desky 100 mm – 2,5 m
2
.K.W

-1
 

Pevnost v tlaku  při 10% deformaci – min. 0,10 MPa 

Rozměrové změny vrstvy  70°C max. – 0,5 % 

Přesah asfaltového pásu přes dílec  100±15 mm 

Stupeň hořlavosti  B 

 

Tab. 2: Vlastnosti tepelně izolačních desek 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Typ asfaltového pásu GV 25/100, V 13 

Typ asfaltu oxidovaný 

Nosná vložka skelná rohož 

 

Tab. 3: Vlastnosti tepelně izolačních desek – nakašírovaný pás 

Zdroj: Vlastní tvorba 

4.2.3 Základní charakteristika 

Kašírované střešní dílce jsou dílce z EPS polystyrenu opatřené na jedné straně 

hydroizolačním pásem, tvořícím první vrstvu hydroizalční vrstvy. Asfaltový pás na této desce 

přesahuje polystyrenovou desku na jedné straně v délce i šířce, aby bylo možné pomocí těchto 

klop spojit sousední dílce. Kvůli zminimalizování použitých druhý klínů je navržena střecha 

se stejným spádem všech střešních rovin. To znamená sklon 2%. 

4.3 Lepidlo 

Bude použito lepidlo vhodné k lepení tepelně izolačních desek i hydroizolačních pásů. 

Systém v přenosné tlakové nádobě nevyžaduje při použití žádný vnější zdroj energie. Funguje 

bez nahřívání. Použití je velmi snadné. Přilnavost k povrchům je kvalitní a rychlá. Produkt 

obsahuje ocelovou nádobu v kartonovém obalu, flexibilní dávkovací hadici, PVC výtlačnou 

trubici a plastickou výtlačnou koncovku.
[3] 

4.3.1 Materiálová charakteristika 

Čas tvrdnutí 9 min 

Barva světle žlutá 

Šířka pruhu lepidla  19-25 mm 

 

Tab. 4: Vlastnosti lepidla 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

4.3.2 Základní charakteristika 

Vlhkostně tvrdnoucí jedno komponentní polyuteranové střešní lepidlo. Obsahuje 

ekologicky bezpečnou hnací látku, která je v souladu s Evropskými směrnicemi zakazujícími 

všechny CFC a HCFC plnící plyny.
[7]
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4.4 Hydroizolace 

4.4.1 Materiálová charakteristika 

 

Tab. 5: Vlastnosti hydroizolačního asfaltového pásu 

Zdroj: http://dektrade.cz/ 

4.4.2 Základní charakteristika 

Hydroizolační pás je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je 

polyesterová rohož plošné hmotnosti 250 g/m
2
. Pás je na horním povrchu opatřen jemným 

separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační spalitelnou PE fólií.  

Hydroizolační pás se používá jako horní pás tam, kde je hydroizolace krytá dalšími 

vrstvami – inverzní střešní skladba chráněná další střešní vrstvou.  

5. Připravenost staveniště 

5.1 Penetrační emulze 

Nátěr bude aplikován po předání stropní konstrukce nad posledním podlažím  

a po předání vyzděné atiky. Podklad musí být čistý, suchý, soudržný a bez ostrých výčnělků. 

Nesoudržné časti a výčnělky je třeba odstranit a povrch vyspravit. Oleje, tuky a jiné nečistoty 

je třeba z podkladu odstranit. Podklad musí být ve vlhkostním stavu umožňujícím vytvoření 

souvislé vrstvy asfaltové penetrační emulze (doporučuje se před realizaci ověřit na malé 

ploše).  
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5.2 Tepelně izolační spádová vrstva 

Vrstva může být provedena až po dokončení penetrační vrstvy a technologické 

přestávce. Podklad pro ukládání desek musí být rovný, zbavený všech nečistot a úlomků  

a nesmí obsahovat ostré výčnělky a hrany. Vrstva penetrace, na kterou se ukládají tepelně 

izolační desky, odpovídá zarovnanému povrchu. Před pokládkou izolačních desek musí být 

provedena ruční zkouška na odlup penetrační vrstvy, při níž nesmí dojít k odtržení vrstvy od 

podkladu. Teplota podkladu nesmí přesahovat 75°C.  

 

5.3 Lepidlo 

Před použitím lepidla musí být povrch kompaktní, suchý, čistý a bez nečistot, oleje  

a mastnoty. Je nevhodné používat lepidlo na vlhkém povrchu nebo na podkladu se stojatou 

vodou.
[7]

 

5.4 Hydroizolační vrstva 

Natavení pásů bude provedeno na kašírovaný pás, který je součástí tepelně izolační 

vrstvy. Podklad pro hydroizolační vrstvu musí splňovat požadavek, při kterém odchylka od 

úsečky spojující 2 m vzdálené body nesmí být více než 5 mm. Pak je možno provádět 

pokládku. Měření rovinnosti podkladu se provádí na 2 m lati. Podklad musí být soudržný, 

jeho povrch musí být bez hran a ostrých výstupků, nesmí sprašovat a z jeho povrchu musí být 

odstraněny veškeré úlomky a nečistoty. Před pokládkou musí být provedena ruční zkouška na 

odlup, při níž nesmí dojít k odtržení asfaltového pásu od podkladu. Vlhkost podkladu by měla 

být do 6%, aby došlo ke spojení hydroizolačního pásu s nátěrem. 

 

6. Doprava a skladování stavebního materiálu 

Stavební materiál a kompletační prvky skladované před použitím na staveništi musí 

být řádně ochráněny proti povětrnostním vlivům, v teplotních a vlhkostních podmínkách, 

které jsou dány výrobcem. Nedodržení těchto podmínek může způsobit jejich přímé 

poškození nebo následné problémy po zabudování do konstrukce. Dobré je minimalizovat čas 

skladování dodáváním materiálů a výrobků těsně před jejich zabudováním. Materiály pro 
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finální vrstvy by měly být skladovány na místě použití, aby došlo k vyrovnání teplot  

a vlhkosti materiálu s prostředím. 

Transport materiálů na staveniště bude proveden nákladními auty zbavenými nečistot, 

aby nedošlo k mechanickému poškození výrobků. Při nakládce a vykládce je potřeba opatrné 

manipulace a nesmí být porušena ochranná fólie. Role asfaltových pásů budou dopravovány 

v jedné vrstvě ve vertikální poloze. 

Doprava materiálu na střechu bude zajištěna stavebním jeřábem. Výrobky menších 

rozměrů budou dopravovány stavebním výtahem.  

 

6.1 Penetrační emulze 

Emulze bude na staveniště dopravována automobilem. Skladuje se v originálním 

balení ve skladu, kde je zamezeno působení teploty nad 30 °C. Materiál může být vystaven 

působení mrazu. 

 

6.2 Tepelná izolace 

Tepelně izolační desky musí být chráněny před přímým slunečním zářením, pokud by 

byly skladovány na volném prostranství. Je třeba je zakrýt světlými plastovými fóliemi. 

Skladují se na čistém rovném povrchu mimo dosah hořlavin. Desky mohou být skladovány 

v patrech nad sebou. 

6.3 Lepidlo  

Střešní lepidlo bude dopravováno stavebním výtahem. Skladováno bude v originálním 

balení v přenosné tlakové nádobě v uzamykatelném skladu. Skladování i přeprava nádob bude 

probíhat vždy ve svislém poloze za sucha. Ideální teplotou pro skladování je 10 °C až 25 °C. 

Doba uskladnění nemá přesáhnout 15 měsíců.
[7]

 

 

6.4 Hydroizolace 

Asfaltové pásy budou skladovány v rolích v krytém skladu se zamezením přístupu 

přímého slunečního záření a budou skladovány v jedné vrstvě ve vertikální poloze. 
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7. Optimální podmínky při provádění jednotlivých etap 

7.1 Podmínky pro nanášení asfaltové penetrační emulze 

Zpracovává se za suchého počasí při teplotě podkladu min. +5 °C. 

 

7.2 Podmínky pro kladení tepelně izolačních desek 

Tepelně izolační desky se nesmí klást za vysokých teplot, maximální teplota pro trvalé 

užívání je 70 °C. Při vysokých teplotách venkovního vzduchu a přilehlých konstrukcí hrozí 

zdeformování desek.  

 

7.3 Podmínky pro užití lepidla 

Navržené střešní lepidlo INTA-STIK se aplikuje při teplotě okolního prostředí od +5 

°C do +35 °C. Vlastní teplota produktu při aplikaci má být 18 °C-25 °C.  

 

7.4 Podmínky pro provádění hydroizolace 

Hydroizolace by se neměla provádět při teplotě vzduchu nižší, než je 5 °C. Pás je sice 

zpracovatelný za nižších teplot, práce s ním nemusí být tak kvalitní. Nemá se provádět za 

deště, sněhu, námrazy nebo silném větru. Teplota podkladu by neměla poklesnout pod 5 °C. 

Při nižší teplotě je třeba počítat s větší spotřebou plynu do hořáků, se zvýšením pracnosti a tak 

i zpomalením pokládky. Pokud je potřeba provézt pokládku při nižších teplotách, musí být 

zajištěno pomocné opatření v podobě vytápěných provizorních přístřešků či stanů. 

Dodavatel hydroizolačního modifikovaného pásu zaručuje zpracovatelnost i při 

teplotách -25 °C, problémem je ale lidský faktor a teplota ostatních konstrukcí. 

Během pokládky pásu při vysokých teplotách hrozí riziko poškození pásu, jakým je 

například poškození způsobené stoupnutím na horkem změklý pás. Také hrozí riziko 

zabudování nedovoleného napětí do pásu z důvodu jeho teplotní roztažnosti. Povrchová 

teplota pásu by při pokládce tedy měla být do 50 °C, což je asi při teplotě vzduchu 25 °C ve 

stínu. 
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8. Složení pracovní čety 

8.1 Pracovní četa pro nanášení asfaltové penetrační emulze 

2x natěrač 

 

8.2 Pracovní četa pro kladení tepelně izolačních desek 

3x izolatér 

řidič, jeřábník 

 

8.3 Pracovní četa pro aplikaci hydroizolační vrstvy 

2x izolatér 

pomocný dělník 

řidič, jeřábník  

 

9. Pracovní postup provádění jednotlivých střešních vrstev 

Předpokládá se, že existuje vývod pro budoucí střešní vtoky, který byl do konstrukce 

zabudován již při provádění stropní konstrukce nad posledním podlažím. Tyto vývody je 

potřeba respektovat při provádění všech vrstev střešní konstrukce. Samotné vpustě budou 

osazeny při aplikaci poslední vrstvy střešního souvrství.  

 

9.1 Aplikace penetrační emulze 

9.1.1  Připravenost podkladu 

Provede se vizuální kontrola připravenosti stropní konstrukce, na kterou bude 

penetrace aplikována. Podklad musí být čistý, suchý, soudržný a bez ostrých výčnělků. 

Nesoudržné časti a výčnělky je třeba odstranit a povrch vyspravit. Oleje, tuky a jiné nečistoty 

je třeba z podkladu odstranit. Podklad musí být ve vlhkostním stavu umožňujícím vytvoření 

souvislé vrstvy asfaltové penetrační emulze, toto je třeba ověřit aplikací na malé ploše. 
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9.1.2 Příprava materiálu 

Materiál bude dopravován na střechu stavebním výtahem v originálních obalech. Před 

nanesením asfaltové penetrační emulze je třeba důkladně promíchat obsah nádoby.  

9.1.3 Nanášení 

Nanáší se rovnoměrně koštětem, štětkou, válečkem nebo stříkací pistoli. Následná 

vrstva asfaltové penetrační emulze nebo vrstvy asfaltových pasů se provádí po zaschnutí 

nanesené vrstvy asfaltové penetrační emulze. 

 

9.2 Tepelná izolace včetně střešního lepidla 

9.2.1 Připravenost podkladu 

Realizace této vrstvy bude provedena až po dokončení penetračního nátěru  

a technologické přestávce. Pracovníci provedou vizuální kontrolu, při které připraví podklad 

tak, aby byl rovný, zbavený všech nečistot a úlomků a neobsahoval ostré výčnělky a hrany. 

Před pokládkou izolačních desek bude provedena ruční zkouška na odlup nátěru, při níž 

nesmí dojít k odtržení asfaltové emulze od podkladu. Teplota podkladu pro lepení desek je 

závislá na použitém střešním lepidle. To se aplikuje při teplotě okolního prostředí od +5 °C do 

+35 °C.   

9.2.2 Příprava materiálu 

Materiál bude na střechu dopravován stavebním výtahem postupně dle potřeby 

pracovníků, v originálních obalech. Lepidlo bude dopravováno ve svislé poloze.  

9.2.3 Klad tepelně izolačních desek 

Na vytvoření tepelné izolace jednoplášťové střechy z klasickým pořadím vrstev bude 

použita kašírovaná tepelná izolace z EPS desek. 

Tepelná izolace je kladena na nosnou konstrukci stropu ošetřenou penetračním 

nátěrem. Před mechanickým poškozením je chráněna vrstvou hydroizolační.  

Střešní souvrství je navrženo tak, aby byla voda odváděna z konstrukcí a bylo tak 

zamezeno styku tepelně izolačních desek s vodou.  

Budou použity jen typy klínů A, B, C (upřesnění rozměrů klínů uvedeno v projektové 

dokumentaci – Výkres jednoplášťové střechy). 
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Obr. 3: Schéma pokládky tepelně izolačních desek  

Zdoj: http://hydroizolacie.eu 

9.2.4 Zásady lepení tepelně izolačních desek 

Nádoba s lepidlem musí být protřepána pohybem ze strany na stranu po dobu jedné 

minuty. K protřepané nádobě bude připevněno otočné šroubení na konci dávkovací hadice do 

závitu ve vstupním otvoru válcového ventilu nádoby a pevně utáhnut. Páčka uzávěru musí být 

v poloze vypnuto. Následně se připevní dvoudílná trubice k uzávěru na výstupní hadici  

a ručně se dotáhne. Ventil na hrdle nádoby se pomalu dotočí do krajní polohy. Musí být 

zkontrolováno, zda nedochází k úniku lepidla.  

Před počátkem aplikace lepidla musí být vyzkoušena počáteční expoze pěny na 

papírové podložce. Samotná aplikace probíhá posouváním páčky uzávěru na hadici do polohy 

zapnuto. Tímto uzávěrem se ovládá průtok lepidla.  

Šířka nanášených pruhů lepidla se pohybuje mezi 19 – 15 mm, což zajistí plastová 

výtlačná koncovka o průměru 19 mm. Vzdálenost nanášených pruhů lepidla při aplikaci po 

obvodu konstrukce je 152 mm a vzdálenost vnitřní plošné aplikace v pruzích bude 305 mm.  

Tepelně izolační desky se na střechu ukládají podélně, těsně k sobě s vystřídanými 

spárami. Deska musí být osazena na pás lepidla do 3 minut. Okamžitě musí být tepelně 

izolační deska zatížena (například přechodem pracovníka po desce), aby se lepidlo pod 

zatížením rozprostřelo do maximální plochy. Desky musí být každých 5 – 7 minut zatěžovány 

po dobu 20 – 45 minut. Doba tuhnutí lepidla závisí na vlhkosti vzduchu. V případě menší 

vlhkosti musí být interval zatěžování desek menší.
[7]

  

Desky z pěnového polystyrenu se kladou na sraz tak, aby nevznikaly mezery větší, než 

5 mm.  
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9.2.5 Spádové desky  

Slouží k vytvoření spádu jednostranně zešikmenými deskami o tloušťce od 20 do 

40 mm, od 40 do 60 mm a od 60 do 80 mm. Spád je tvořen na délce 1 m (spád 2 %). Formát 

všech desek je 500 × 1000 mm.  

 

Obr. 4: Spádové tepelně izolační desky 

Zdroj: http://pruvodce.rockwool.cz 

9.2.6 Provedení u atiky  

Pro náběh ze střešní plochy na svislé konstrukce se použijí přechodové atikové klíny. 

Velikost atikových klínů je 80 × 80 mm, 100 × 100 mm nebo 120 × 120 mm. Atikové klíny 

jsou nutné z důvodu možného porušení pásu v kolmém přechodu na atiku.
 [4]

 

 
 

Obr. 5: Klín s náběhem 45° 

Zdroj: Vlastní tvorba 

9.2.7 Provedení úžlabí  

Spádování úžlabí do vtoku se provádí oboustrannými spádovými klíny se spádem do 

vpusti 2 % a spádem na střešní plochu 8 %. Desky se na sebe kladou volně a kotví se 

mechanickým způsobem.
[4]

  

 

 

Obr. 6: Pohled na spádové klíny 
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Zdroj: http://pruvodce.rockwool.cz 

9.3 Hydroizolační vrstva 

9.3.1 Připravenost podkladu 

Tepelně izolační vrstva musí být před realizací hydroizolace zbavena nečistot. 

Odchylka podkladu od úsečky spojující 2 m vzdálené body nesmí být více než 5 mm, aby 

bylo možné provádět pokládku. Měření rovinnosti podkladu se provádí na 2 m lati. Podklad 

musí být soudržný, jeho povrch musí být bez hran a ostrých výstupků, nesmí sprašovat  

a z jeho povrchu musí být odstraněny veškeré úlomky a nečistoty. Před pokládkou musí být 

provedena ruční zkouška na odlup, při níž nesmí dojít k odtržení asfaltového pásu od 

podkladu. Vlhkost podkladu by měla být do 6 %, aby došlo ke spojení hydroizolačního pásu 

s nátěrem. 

 

9.3.2 Příprava materiálu 

Pásy budou na střechu dopravovány stavebním výtahem postupně dle potřeby 

pracovníků. Izolatér si předem připraví rozbalovač rolí a asfaltový pás. 

 

9.3.3 Klad hydroizolačních pásů 

Spoje pásů se orientují po směru toku vody. Nejedná se o strmou střechu, proto není 

potřeba hydroizolaci kotvit v čelních horizontálních spojích, protože na ploché střeše se spoje 

neprověšují.  

9.3.4 Zpracování 

Asfaltový pás bude pokládán na střechu se sklonem do 3 ° (tj. 5,24 %), proto se budou 

pásy klást kolmo na spád střešní roviny.  
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Obr. 7: Schéma postupu natavování asfaltových pásů na jedné polovině zrcadlově souměrné střechy 

Zdoj: Vlastní tvorba 

 

 

9.3.5 Překrytí pásů 

Překrytí pásů musí být minimálně 8 cm v podélném a 10 cm v čelním spoji. Spoje se 

svařují plamenem, nebo horkým vzduchem. Svařování spojů se provádí až po natavení plochy 

pásu s využitím menšího hořáku a přítlačného válečku. Spoj musí být dokonale protaven, 

nesmí obsahovat nespojená místa, nesmí být možné vsunout do spoje špachtli. Optickou 

zkouškou kvality provedení spoje může být pravidelný pruh asfaltu vyteklý ze spoje. Tento 

pruh je možno po svaření zapravit špachtlí. Je ale nutné dbát na to, aby nedošlo k obnažení 

nosné vložky a ke snížení hydroizolační funkce pásu. Pro důkaz dodržení stejné technologie 

v celé délce natavovaného pásu je jednotná šířka pruhu v celé délce spoje. 

9.3.6 Provedení hydroizolace u střešní vpusti 

Vtok musí být zabezpečen proti pohybu a snížen o minimálně 20 mm, než je výška 

plochy hydroizolace. Používá se stejná tepelná izolace, jako v celé ploše střechy. Jedná se  

o tuhý střešní vtok. Hydroizolační pás se natavuje přímo na límec tvarovky vtoku. Límec 

měkké sanační tvarovky je nutné před navařením pásů z plochy napenetrovat. Vpusť bude 

vyhřívaná, provede se napojení vtoku na zdroj elektrické energie tak, aby bylo zamezeno 

zamrzání vpusti.   
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Obr. 8: Vtok s integrovaným límcem z asfaltového pásu 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

9.3.7 Provádění hydroizolace u prostupující konstrukce 

Vzhledem k potřebě odvětrání kanalizace se v konstrukci střechy nacházejí prostupy. 

Tyto jsou kruhové. Hydroizolace asfaltovým pásem se provede pomocí tzv. kalhotek.  

Spodní pás hydroizolace se v pruhu s prostupem ukončí asi 10 cm za prostupem. 

Tento pruh se nařízne v ose prostupu a v něm se dále vyřízne tvar co nejtěsnější skutečnému 

tvaru prostupu. Hydroizolační pás se nataví, poté se nataví i pokračování pásu s překrytím  

10 cm (viz obr. 4: Schéma překrytí pásu u prostupu). Vrchní pás hydroizolace se potom 

natavuje stejně jako spodní pás. Postupuje se ale z druhé strany (viz obr. 4: Schéma překrytí 

pásu u prostupu). Z vrchního pásu se vytvoří tzv. kalhotky (viz obr. 5: Princip kalhotek 

z asfaltového pásu), kdy délka pásku je rovna obvodu prostupu s přesahem 10 cm a výška 

musí být minimálně 25 cm. Takto připravený prvek se nataví na svislou i vodorovnou část 

prostupu. Svislá část se stáhne po natavení prvku nerezovou objímkou (viz obr. 2: Vtok 

s integrovaným límcem z asfaltového pásu). Vrcholy naříznutí prvku se doplní rozehřátým 

asfaltem nebo se dotmelí asfaltovým tmelem (viz obr. 4: Princip kalhotek z asfaltového pásu). 

Z vrchního pásu se pak vyřízne mezikruží šířky asi 30 cm a nasune se na prostupující 

konstrukci a celoplošně se nataví na vodorovnou plochu. 
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Obr. 9: Schéma opracování detailu kruhového prostupu 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Obr. 10: Schéma překrytí pásu u prostupu 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Obr. 11: Princip kalhotek z asfaltového pásu 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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9.3.8 Přejímka hydroizolační vrstvy 

Po dokončení jednotlivých etap provádění hydroizolační vrstvy a před zakrytím 

dokončené hydroizolační vrstvy ochrannými vrstvami se provádí přejímka. 

Provádí se kontroly: 

 Spojů asfaltových pásů mezi sebou, připojení pásů k podkladu. Připojená vrstvy 

k podkladu tak, aby nebyla ohrožena stabilita hydroizolace v důsledku působení větru, 

vlastní tíhy a tíhy vrstev nad hydroizolací, tíhy sněhu a teploty. Pokud nastanou 

pochybnosti ve správnosti připojení spojů, nebo připojení k podkladu, je třeba provézt 

sondu. Nespojistost mezi vrstvami hydroizolace je nepřijatelná. Pokud jsou pásy 

nekvalitně spojeny, je potřeba tato místa proříznout, svařit a převařit pomocí záplaty. 

V případě velké četnosti nespojitostí se provede nový pás v celé ploše. 

 Vizuální kontrola velikosti překrytí, nebo namátkové proříznutí spoje pásu či tažením 

špachtle po spoji s mírným tlakem proti spoji, přičemž je nutno tuto zkoušku provádět 

pouze  

při teplotě pásu od 10°C do 20°C. Kontrola tažením špachtlí se provádí i pro kontrolu 

těsnosti spojů. 

 Poškození pásů špatným natavováním se provádí vizuální kontrolou. Je třeba sledovat, 

zda nedošlo k poškození asfaltového pásu špatným způsobem natavování či 

opracování, jestli nedošlo k obnažení vložky nebo nevznikly puchýře a bubliny. 

 Kontrola těsnosti hydroizolace se provádí v průběhu prací a po dokončení. Zkoumá se,  

zda nedošlo k poškození nechráněné hydroizolace způsobeného pohybem osob, 

nevhodnou obuví pracovníků, skladováním či pojížděním mechanizace. Je třeba 

provádět zkoušky těsnosti, zejména v tomto případě, kdy bude hydroizolace zakryta 

další vrstvou. Tato kontrola se provádí vizuálně či kontrolou špachtlí. Je zkoumáno, 

jestli rozsah a dimenze hydroizolace odpovídají projektu.  

 

 

 



VŠB-TU Ostrava 
Diplomová práce 

Varianta 2 – Technologický postup 

 

2010/2011 - 23 - Bc. Hana Blažková 

10. Výpočet doby trvání jednotlivých prací 

Časovou náročností na výstavbu konstrukce se rozumí počet dní, popřípadě hodin, 

potřebných pro realizaci všech vrstev střešního souvrství. Výpočet časové náročnosti bude 

proveden dle vzorce 

 
 
 [h]        (10.1) 

kde t představuje hodnotu času potřebného pro zhotovení činnosti, Q vyjadřuje objem 

či plochu v měrných jednotkách, P je směrná pracnost pracovníka v hodinách a n je počet 

pracovníků provádějících konkrétní činnost.  

Doba provádění jednotlivých činností pro realizaci střešní konstrukce je spočítána dle 

časových ukazatelů dodávek a prací. 

10.1 Příprava podkladu 

Počet dní (odhad):  1 pracovní den 

10.2 Asfaltová penetrační emulze 

Časový ukazatel:  0,3 Nh/m
2
 

Množství:   218,20 m
2 

Počet pracovníků:  2 

Pracovní doba:  8 h/den 

 

10.3 Tepelná izolace 

Časový ukazatel:  0,6 Nh/m
2  

(započítáno i lepení izolačních desek)
 

Množství:   218,20 m
2 

Počet pracovníků:  4 

Pracovní doba:  8 h/den 

 

10.4 Hydroizolace 

Časový ukazatel:  0,54 Nh/m
2 

Množství:   218,2
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Počet pracovníků:  4 

Pracovní doba:  8 h/den 

 

 

Celková doba provádění střešní konstrukce s obráceným pořadím vrstev je 12 dní. 
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1 Identifikace stavby  

 

Název stavby: Bytový dům 

Místo stavby: ul. Stará, p. č. 3830/3 

 724 00, Ostrava – Stará Bělá 

Investor: Společnost A 

Ulice 1 

Ostrava  

Projektant: Bc. Hana Blažková 

 Stanislavského 515 

 721 00, Ostrava - Svinov 

 tel.: (+420) 774 174 525 

 

2 Zhodnocení staveniště 

Pozemek pro umístění zařízení staveniště je majetkem investora. V současné době  

je pozemek nevyužívaný, neoplocený. Pro zařízení staveniště bude proveden zábor pozemku 

investora. Hranice pro zábor bude vytyčena objednatelem a předána při převzetí staveniště. 

Pozemek se nenachází na svažitém terénu a má rovinný charakter. Srovnávací rovina ±0,000 

= úroveň čisté podlahy 1. NP je vztažena k výškové rovině 258,500 m n.m. 

Staveniště se začne budovat týden před zahájením prací na stavbě a bude se postupně 

budovat podle potřeb v průběhu stavby. Před započetím výstavby zařízení staveniště je 

potřeba provést odstranění dřevin a křovin. Objekty zařízení staveniště se budou likvidovat 

postupně tak, aby bylo před definitivním vyčištěním objektu zařízení staveniště zlikvidováno. 

Před započetím stavebních prací zajistí investor vytýčení stávajících inženýrských sítí. 

 

  Plocha staveniště Pc = 2118,36 m
2
 

  Obvod staveniště Lc = 187,75 m 
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3 Oplocení zařízení staveniště 

Celé staveniště je oploceno jako jedno pracoviště po celém svém obvodu systémem 

mobilního oplocení. Základní plotový dílec má délku 2,5 m, výšku 2,0 m, hmotnost 17 kg  

a povrch je upraven žárovým pozinkováním. Jižní a východní strana oplocení bude navíc 

kryta závěsnou stínící tkaninou. Tkanina má rozmístěné navěšovací otvory, které odpovídají 

velikosti jednotlivých plotových dílců. Neomezuje další manipulaci s plotovými dílci 

v průběhu stavební činnosti. Tkanina obsahuje 14 kovových ok k uchycení, má 70% krytí, 

40% propustnost větru, stabilizaci proti UV záření, je složena ze 100% polyetylenu PE-HD  

a je zdravotně nezávadná. 

 

Obr. 1: Systém mobilního oplocení 

Zdroj: www.tempoline.cz 

 

Díky nízké hmotnosti a rozměrům plotových dílců 2,5 x 2,0 m se s dílcem snadno 

manipuluje a zkracuje se čas montáže a demontáže oplocení. Plotové dílce budou osazovány 

do předem připravených mobilních patek vyrobených jako vibrolisovaný betonový monolit se 

dvěma podélně zabudovanými vnitřními armaturami, které zvyšují pevnost a prodlužují 

životnost patky (viz. Obr. 2: Patka a uchycovací spona pro plotové dílce). Stěny nosné patky 

jsou zešikmeny, což zabraňuje otěru sousedních ploch při jejich přepravě. V podélné ose 

patky jsou umístěny dva průběžné otvory ve tvaru kónusu, do kterých se při montáži zasazují 

konce rámů plotových dílců.  Betonová patka je dlouhá 60 cm, široká 20 cm, vysoká 14 cm  

a váží 27 kg. Je dodávána na paletách o 50 kusech.
 [5]
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Obr. 2: Patka a uchycovací spona pro plotové dílce  

Zdroj: www.tempoline.cz 

Plotové dílce jsou zabezpečeny zajišťovací sponou, která je konstruována tak, aby 

snesla maximální dotažení vrátovým šroubem a zároveň zůstala tvarově stálá. Síla použitého 

materiálu je 2,5 mm. 

 

4 Deponie a mezideponie zeminy 

Deponie a mezideponie výkopové zeminy a sejmuté ornice budou v zadní části 

pozemku zařízení staveniště. Další úpravy staveniště nejsou potřebné. 

 

5 Příjezdy a přístupy na staveniště 

Staveniště bude zpřístupněno zpevněnou panelovou vozovkou ze silničních panelů  

o rozměrech 1,5/3,0/0,15 m s vjezdem na jihovýchodní straně. Dočasná vozovka je navržena 

jako obratiště. Vozovka je vedena v dosahu staveništního jeřábu, aby byla zajištěna snadná 

manipulace s dováženým materiálem. Vozovka je navržena jako jednoproudová se šířkou  

4,5 m. Panelová vozovka je navržena s příčným sklonem 2 % a bez podélného sklonu.  

Z důvodu dobrého otáčení vozidel je navržen oblouk o R=12 m. Maximální dovolená rychlost  

je stanovena na 10 km/h. Panelová silnice bude napojena na stávající ulici Stará. 

Prostory vymezené pro skladování materiálu a hlavní komunikační prostory okolo 

jeřábu jsou vysypány štěrkem a zhutněny. 

 

6 Sítě technické infrastruktury 

  Na pozemku se v místě stavby nenacházejí žádné sítě technické infrastruktury.  
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7 Napojení staveniště na inženýrské sítě 

Pro potřeby stavby bude vybudována provizorní vodovodní přípojka k veřejnému 

vodovodu vedoucímu na sousedním pozemku (pozemek ve vlastnictví investora). Přípojka  

je vyznačena na výkrese zařízení staveniště. K měření odběru vody na staveništi bude 

vybudována vodoměrná skříň s vodoměrem a hlavním uzávěrem. 

 

7.1 Stanovení spotřeby vody pro staveniště 

7.1.1 Voda nezbytná pro provozní účely 

  (l/s) 

 Spotřeba vody za den     Sv = 90 l (odhad) 

 Koeficient nerovnoměrnosti odběru    kn=1,5 

 Čas, po který je voda odebírána    t=  8 h  

 

7.1.2 Voda pro sociálně hygienické účely 

   

 Koeficient nerovnoměrnosti odběru   kn=2,7 

 Čas, po který je voda odebírána    t= 8 h  

 Počet pracovníků     Pp= 17 pracovníků (odhad) 

 Norma spotřeby doby na osobu a den   Ns= 95 l 

 

7.1.3 Voda pro protipožární účely 

   

Množství vody pro protipožární účely se nestanovuje, neboť v dosahu 200 m  

od objektu je veřejný hydrant, který zajistí vydatnost alespoň 3,3 l.s
-1

 po dobu jedné hodiny, 

což nahrazuje kapacitu staveništního hydrantu.  
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7.2 Odvodnění a kanalizace staveniště 

Splašková voda ze zařízení staveniště bude odváděna přípojkou na hlavní kanalizační 

řád vedoucí sousedním pozemkem – viz výkres zařízení staveniště. 

Odpadní voda vzniklá ze stavebních procesů je znečištěna, a proto se před jejím 

odvedením do kanalizační sítě doporučuje předčistit v sedimentační nádrži a v lapačích olejů 

a benzínu. 

 

8 Zajištění staveniště elektrickou energií 

8.1 Propočet příkonu pro staveništní provoz 

  

  

 

8.2 Instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 

    

Stavební stroj Příkon elektromotoru 

Jeřáb Liebherr 20 H 10 kW 

Stavební výtah 4 kW 

Pokosová pila Dewalt 1,6 kW 

Ruční okružní pila Dewalt 3,8 kW 

Přímočará pila Dewalt 0,5 kW 

Příklepová vrtačka Dewalt 0,77 kW 

Kompresor 8 barů, pojízdný 28 kW 

Motorová řetězová pila 2,0 kW 

Míchačka betonu a malt 5,0 kW 

Elektrické ruční míchadlo 1,1 kW 

Celkem 56,67 kW 

Tab. 1: Příkony elektromotorů stavebních strojů 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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8.3 Instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 

    

 

Místnosti Plocha m
2
 Výkon W/m

2
 Výkon W 

Sklady neosvětleno - - 

Administrativní práce 14,4 13 187,2 

Šatny, WC, Sprchy 36,3 6 217,8 

Celkem     405 

 

Tab. 2: Osvětlení vnitřních prostor  

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

8.4 Instalovaný výkon vnějšího osvětlení       

    

Přípojka elektrické energie pro nízké napětí bude nepojena na veřejnou rozvodnou síť 

vedoucí sousedním pozemkem – viz výkres zařízení staveniště. Kabelové rozvody  

na staveništi budou provedeny na povrchu a překryty gumovými podlážkami.  

Spodní voda nebyla naražena při průzkumu staveniště. V případě vytrvalých dešťů ve 

fázi výkopů, bude tyto nutno odvodnit do doby jejich betonáže. 

 

9  Úpravy pro bezpečnost a ochranu zdraví třetích osob a osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Na staveniště nebudou mít nepovolané osoby přístup, staveniště je oploceno, zajištění 

výkopů a stavebních konstrukcí bude dle platných bezpečnostních předpisů. Osoby  

s omezenou schopností pohybu a orientace se na staveništi nebudou vyskytovat. Jeřáb  

je umístěn tak, aby neomezoval pracovníky výstavby a pojíždějící techniku v pohybu. Platí 

zde také zákaz nesení břemen nad sociálními a správními objekty zařízení staveniště.  
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10 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů 

Netýká se konkrétního staveniště. 

 

11 Objekty zařízení staveniště 

Staveniště je navrženo na počet pracovníků, kteří se na stavbě vyskytnou. Maximální 

počet pracovníků bude 17. 

 

11.1 Objekt šaten 

min 1,25 m² na jednoho pracovníka 

17 x 1,25 = 21,25 m² 

navrženy 2 kontejnery 6 x 2,4 = 14,4 m² 

(pro řemeslnou výrobu a zázemí pracovníků, které si tito zajišťují sami,  

je navržen prostor na staveništi) 

 

11.2 Sociální zázemí 

jsou navrženy 2 sanitární minikontejnery  

Technické parametry:  

 šířka: 2,438 m 

 délka: 3 m 

 výška: 2,8 m 

 el. přípojka: 380 V/32 A 

 přívod vody: 3/4" 

 odpad: potrubí DN 100 

  (Minimální potřeba činí 1 umyvadlo/15 osob a 1 sprcha/20 osob) 
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Obr. 3: Schéma zařízení sanitárního minikontejneru 

Zdroj: www.toitoi.cz 

11.3 Kanceláře 

   Buňka vrátného (např. BK2)    2,4 x 3 x 2,8 m 

    Kancelář stavbyvedoucího (např. BK2) 2,4 x 3 x 2,8 m 

 

11.4 Sklady 

   Kontejner pro hmoty pytlované   2,4 x 3 x 2,6 m 

   Skladový kontejner (např. LK2)  2,4 x 3 x 2,6 m 

   Silo pro skladování sypkého materiálu 22,5 m
2
 

   Sklad ocelové výztuže   26,0 m
2
 

   Sklad cihelných bloků a překladů  12,1 m
2
 

   Sklad lešení a bednění   50,0 m
2
  

   Skládka stropních nosníků a tvarovek 35,0 m
2
 

 

Při trvání stavby déle než ½ roku musí být buňky osazeny na silničních panelech nebo 

základech o rozměrech 0,4 x 0,8 x 0,6 m. Vytápění objektů pro zázemí pracovníků bude 

elektrické. 

Objekty zařízení staveniště nevyžadují ohlášení stavby. 
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12  Právní rámec při práci na staveništi 

Z hlediska bezpečnosti práce budou dodrženy tyto právní předpisy: 

 zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

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

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

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

prostředí 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce  

a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky 

 nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

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

zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů 

 vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

 vyhláška č. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebních strojů 

 vyhláška č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích  

a dezinfekčních prostředků 
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13  Zásady BOZP na staveništi 

 Vymezení staveniště je vyznačeno ve výkresu zařízení staveniště. Staveniště bude 

před realizací zařízení staveniště oploceno.  

Osvětlení bude zajištěno přenosnými svítidly jednotlivých zhotovitelů dle potřeby. 

Budou zajištěny platné revize těchto zařízení. 

Manipulace s materiálem bude prováděna ručně s pomocí mechanizačních prostředků. 

Druh mechanizačních prostředků a manipulace s nimi bude řešena aktualizací plánu před 

zahájením konkrétních prací podle technologických postupů jednotlivých zhotovitelů. 

Případné prozatímní elektrické zařízení bude připojeno na elektrorozvaděč. 

V případě pojezdu mechanizace po nadzemním vedení bude určena osoba, která bude 

navádět řidiče dopravního prostředku tak, aby se nepřiblížil na vzdálenost menší  

než 1 m od vedení, jinak bude toto na nezbytně nutnou dobu vypnuto.  

Lešení musí být řádně ukotveno. 

Práce ve výšce nebudou prováděny osamocenými zaměstnanci. V případě nehody  

se bude volat tísňová linka. 

Výkopy budou prováděny tak, aby nedošlo k jejich sesunutí, bude provedeno opatření 

dle hloubky jednotlivých výkopů, případně provedení zapažení dle aktuální soudržnosti 

zeminy a stávajících povětrnostních podmínek. Výskyt spodní vody  

se nepředpokládá. Ochrana proti pádu do výkopů bude provedena zábranami (reflexní fólie  

ve výšce 1,1 m na sloupcích 1,5 m od hran výkopu), přes výkopy budou provedeny přechody, 

nebudou zajištěny pouze výkopy, v nichž se bude pracovat. Prostor kolem výkopu  

do vzdálenosti rovnající se hloubce výkopu nesmí být zatěžován. Pojíždět kolečky lze 

kdekoliv po staveništi mimo prostory vymezené kolem výkopu, které nesmí být zatěžovány. 

Kolem zemních strojů se považuje za nebezpečný prostor 2 m od dosahu stroje. Tento 

prostor si hlídá obsluha stavebního stroje, podle typu použitého stroje, a je potřeba doplnit  

do plánu případná opatření. 

Rozmístění skládek bude na urovnaném, případně zpevněném terénu. 

Pro pohyb osob při betonáži budou použity dřevěné podlahové dílce z lešení, aby se 

jednotlivé osoby nemusely pohybovat po armaturách.  
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14  Způsoby skladování a dodržování technologických předpisů 

14.1 Skladování 

Byla zvolena cyklická dodávka a postupná spotřeba materiálu, kde jedním cyklem 

byla zvolena vždy výstavba daného podlaží. 

Pro skladování materiálu byly vymezeny prostory v návaznosti na obratiště. V dosahu 

plochy skladování se také nachází pracovní plocha jeřábu. 

Materiál ve skladech a na skládkách musí být uskladněn tak, aby byla zajištěna jeho 

stabilita. Kvalita materiálu se nesmí během jeho skladování zhoršit, je třeba sledovat  

jeho záruční dobu pro použití. 

14.2 Zásady skladování 

 Sypký volně ložený materiál je třeba uložit v přirozeném sklonu tak, aby 

nedocházelo k jeho sesouvání. Při ručním odebírání materiálu je výška 

uskladnění omezena do maximální výšky 2 m. 

 Sypký materiál dodávaný v pytlích (jako je např. cement, suché omítkové 

směsi apod.) je třeba ukládat do uzavřených skladů, s podlahou a stěnami 

izolovanými proti vlhkosti. Při ruční manipulaci s materiálem je jeho výška 

uskladnění maximálně 1,5 m. Při mechanizaci uskladnění je maximální výška 

3 m. 

 Zásady pro skladování sypkých materiálů v silech a zásobnících vyplývají  

z doporučení výrobce tohoto zařízení. 

 Kusový materiál pravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,8 m. 

 Kusový materiál nepravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,0 m. 

 Materiál uložený na paletách se smí skladovat do výšky 2 m. 

 Ocelový materiál a ocelové výrobky se ukládají pod přístřešek. 

 Drobný stavební materiál, nářadí a přístroje se ukládají do uzamykatelného 

skladu. 

 Uložení výbušných, hořlavých a jinak nebezpečných materiálů podléhá 

zvláštním předpisů o jejich skladování. 

 Materiál, jehož plocha je větší než 4 m² a materiál, při jehož přemísťování 

připadá na 1 muže váha větší než 50 kg, se smí skladovat do výše 1,2 m. Pokud 
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se materiál ukládá pomocí mechanismů nebo pokud se při ruční manipulaci 

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

a max. 3 m na trvalých skládkách. 

 Na staveništi se objevují tyto typy skládek materiálu: 

 skládka otevřená na volném prostranství 

 kryté (zastřešené) sklady 

 uzamykatelný sklad 

Pro uskladňování materiálu na paletách je použitá mechanizace (vysokozdvižný 

vozík). 

 

Etapa Popis Materiál Množství materiálu 

 

Nosné zdivo obvodové PTH 44 P+D 200,887 m
2
 

Nosné zdivo vnitřní PTH 24 P+D 148,667 m
2
 

 

Stropní nosník POT 225 10 ks 

Stropní nosník POT 325 5 ks 

Stropní nosník POT 375 4 ks 

Stropní nosník POT 400 42 ks 

Stropní nosník POT 475 10 ks 

Stropní nosník POT 650 26 ks 

Stropní vložka MIAKO 23/50 PTH 968 ks 

Stropní vložka MIAKO 8/50 PTH 18 ks 

 
Příčka PTH 11,5 P+D 158,220 m

2
 

Příčka PTH 14 P+D 17,155 m
2
 

 

Tab. 3: Spotřeba materiálu na typové NP  

Zdroj: http://www.wienerberger.cz 

14.3 Orientační stanovení velikosti skladovací plochy pro zdivo: 

 PTH 44 P+D    200,887 m
2
 

  - spotřeba cihel  16 ks/m
2
 →     3215 ks 

  - paleta 1,18x1,0 m  60 ks/pal →     54 palet 

 - uskladnění ve třech úrovních  →  18 palet  →  21,24 m
2
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 PTH 24 P+D    148,667 m
2
  

  - spotřeba cihel  10,7/m
2
  →     1591 ks 

  - paleta 1,18x1,0 m  60 ks/pal →     27 palet 

 - uskladnění ve třech úrovních  →  9 palet  →  10,62 m
2
  

 

 PTH 14 P+D    17,155 m
2
  

  - spotřeba cihel  8 ks/m
2
 →     138 ks 

  - paleta 1,18x1,0 m  80 ks/pal →     2 palety 

 - uskladnění ve dvou úrovních  →  1 paleta  →  1,18 m
2
  

 

 PTH 11,5 P+D   158,220 m
2
  

  - spotřeba cihel  8 ks/m
2
 →     1266 ks 

  - paleta 1,18x1,0 m  100 ks/pal →     13 palet 

 - uskladnění ve třech úrovních  →  5 palet  →  5,90 m
2
  

 

Potřebná minimální plocha pro uskladnění zdícího materiálu je 38,94 m
2
  

 

14.4 Orientační stanovení velikosti skladovací plochy pro stropní dílce: 

 MIAKO 23/50 PTH   968 ks 

  - paleta 1,18x1,0 m  60 ks/pal →     17 palet 

 - uskladnění ve třech úrovních  →  6 palet  →  7,08 m
2
  

 

 MIAKO 8/50 PTH   18 ks 

  - paleta 1,18x1,0 m  144 ks/pal →     1 paleta 

 - uskladnění v jedné úrovni  →  1 paleta  →  1,18 m
2
  

 

 NOSNÍKY POT   97 ks 

 - uskladnění naskládáním nosníků na sebe do max. výšky 2,5 m  

 - půdorysná plocha 7,5x2,0 m  →  15 m
2
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Potřebná minimální plocha pro uskladnění stropních dílců je 16,18 m
2
  

 

 

Graf 1: Cyklická dodávka a postupná spotřeba materiálu 

Zdroj: Vlastní tvorba 

15 Svařování  

V místě a v prostoru pod prováděním svařování bude ohrožený prostor vymezen  

a zajištěn zábranou z výstražné fólie. Svařování bude probíhat tak, aby nebyli těmito pracemi 

oslňováni jiní zaměstnanci - práce je nutno zkoordinovat. 

   

16 Sklenářské práce 

Sklenářské práce nebudou prováděny. Na staveništi se bude manipulovat pouze 

manipulace s výplněmi otvorů (okna, dveře). Skleněný odpad bude ukládán do kontejneru  

na sklo.  

 

17 Konstrukce lešení 

Postup montáže lešení je předepsán v návodu na montáž konkrétního typu. V případě, 

že lešení bude postaveno dále než 0,25 m od líce objektu, je nutno opatřit lešení zábradlím 

také na vnitřním okraji lešení. Toto se týká zateplování fasády a při postupu prací zespodu 
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nahoru umožní, aby v místě práce, pod nímž je již mezera vyplněna, bylo zábradlí na vnitřní 

straně lešení demontováno, zmenší-li se mezera mezi podlahami lešení a objektem  

na vzdálenost 0,25 m nebo menší.  

Při montáži a realizaci střechy je nutné, aby montážníci používali systém zachycení 

pádu kotvený k hotovým částem konstrukce. Riziko zasažení padajícím materiálem z výšky 

hrozí všude pod místy práce ve výškách. Tyto prostory budou ohrazeny zábranami podle 

požadavků nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

 

18  Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.  

Sejmutá ornice bude uložena na meziskládku a po dokončení stavby rozprostřena  

na nezastavěných částech pozemku. 

 

19  Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Předpokládaná lhůta výstavby je celkem 18 měsíců, z toho: 

 spodní stavba      1 měsíc 

 hrubá stavba (vč. střechy a schodiště)  6 měsíců 

 hrubé rozvody instalací ZT, ÚT, EI   1 měsíc 

 přípojky inženýrských sítí    1 měsíc 

 povrchové úpravy     4 měsíců 

 dokončovací a ostatní práce    5 měsíců 

 kompletace instalací ZT, ÚT, EL   1 měsíc 

 venkovní úpravy     1 měsíc 
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20 Použitá mechanizace pro obě varianty 

Pro provádění konstrukce střechy budou použity tyto mechanizační prostředky: 

20.1  Stavební výtah 

20.1.1 Např. stavební výtah GEDA 200 Z 

Technické údaje: 

Nosnost:   200 kg 

Rychlost zdvihu:  25 m/min 

Max. výška:   60 m 

Napájení:   230 V/16 A 

Rozměr klece (d/š/v):  124/83/110 cm 

Zastavěná plocha:  1,8 x 2,5 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Stavební výtah GEDA 200 Z 

Zdroj: http://www.svp.cz 
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20.2  Popř. stavební výtah Böcker HD 31K 

- šikmý stavební výtah 

Využití: doprava všech druhů střešních krytin na ploché i sedlové střechy. 

Výtah je určený pro přepravu různého materiálu ve stavebnictví. Maximální výška 

výtahu je 25 m ke žlabu + 6 m od zalomení až na výšku 31 m. Tato výška se dá 

ještě prodloužit nástavcem o další 4 m až na celkovou výšku 35 m. Přepravní rychlost výtahu 

je 60 m/min při nosnosti 270 kg. Výtah je poháněn čtyřtaktním motorem.
[3]

  

Technické údaje:  

Nosnost:    270 kg  

Rychlost zdvihu:   60 m/min  

Max. výška:    31 m  

Rozměr koše (d/š/v):   73/43/115 cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5:Stavební výtah Böcker HD 31K 

Zdroj: http://www.svp.cz 

20.3 Jeřáb      

20.3.1  Např. jeřáb řady 132 EC-H 8 FR.tronic 

- klasický stavební věžový jeřáb. Vyznačuje se nákladově nenáročnou přepravou a 

rychlou montáží s malým počtem montážních skupin. Disponuje kompletní smontovanou 

hlavou jeřábu. Průřez věže je 1,2 x 1,2 m. To poskytuje výhody při přepravě, neboť díly věže 
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leží při přepravě na nákladním voze vedle sebe nebo nad sebou. Všechna břemena jsou 

zvedána na dvoulanovém závěsu. Jeřáb může být kombinován s podvozky, díly věže a 

šplhacím zařízením řady jeřábů HC.
 [4]

 

 

 

Ú 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Nosnost ramene jeřábu 

Zdroj: http://www.kranimex.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 : Jeřáb řady 132 EC-H 8 FR.tronic 

Zdroj: http://www.kranimex.cz/ 
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20.3.2 Popř. mobilní jeřáb LIEBHERR LTM 1035 

Max. nosnost:   35 t/3 m 

Max. vyložení:  40 m 

Max. výška:   44 m 

Počet náprav:   2 

Transportní hmotnost: 24 t 

Průjezdnost (v/š):  3,55 m/2,5 m 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obr. 6: Technické parametry mobilního jeřábu Liebherr LTM 1035 

Zdroj: http://www.kranimex.cz/ 

 

20.4 Vysokozdvižný vozík Mitsubishi FG 15 

Motor: Mitsubishi 

Převodovka: automat 

Nosnost: 1,5 t 

Výška zdvihu: 3,3 m 

Rozměry (v x š x d): 2,1 x 1,1 x 2,3 m 
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21 Použitá mechanizace jen pro variantu 1 

21.1 Mobilní zařízení AERONICER II 

Po dovážce cementové suspenze na staveniště bude tato vypouštěna do zařízení 

AERONICER, kde proběhne napěnění suspenze pomocí speciální napěňovací přísady. Ke 

směsi budou přisávány polystyrenové perly a následným smícháním vznikne čerstvá směs 

Porimentu vhodného k provedení spádové vrstvy. Toto zařízení pak čerpá směs přímo na 

místo určení bez potřeby elektrické nebo vodovodní přípojky. 

Kapacita výrobního zařízení je cca 13-17 m
3

 pěny za hodinu, v závislosti na délce 

čerpání. 

 

  

Obr. 7 :Mobilní zařízení AERONICER II při plnění z autodomíchávače  

Zdroj: http://www.tbgprazskemalty.cz/, http://www.estrum.de/ 

 

 

 

http://www.tbgprazskemalty.cz/
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21.2 Autodomíchávač Stetter Basic Line 

 

Tab. 5 :Autodomíchávač Stetter Basic Line – technická data 

Zdroj: http://www.schwing.cz/ 

 

Obr. 8 :Autodomíchávač Stetter Basic Line 

Zdroj: http://www.schwing.cz/ 

  

http://www.schwing.cz/
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STAVEBNÍ VÝTAH GEDA 200 Z

LEGENDA OBJEKTŮ ZS

DÍLCOVÉ LEŠENÍ HAKI IV, STAVĚNÉ POSTUPNĚ

JEŘÁB LIEBHERR 32 TT, UMÍSTĚN NA SILNIČNIČNÍCH PANELECH

ZPEVNĚNÁ PANELOVÁ VOZOVKA - SILNIČNÍ  PANEL, 3000x1500x150 mm, 127 ks 

NEZPEVNĚNÁ VOZOVKA - ŠTĚRKODRŤ,  TL.200 mm, PLOCHA 45 m² 

PARKOVIŠTĚ - ŠTĚRKODRŤ, TL.200mm, PLOCHA 32 m² 

SKLADOVÝ KONTEJNER LK2 2400x3000x2600 mm PRO HMOTY PYTLOVANÉ 

BUŇKA VRÁTNÉHO, KANCELÁŘ, BK2 PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTĚ TL.150mm, 2400x3000x2800 mm 

SKLADOVÝ KONTEJNER, LK2 2400x3000x2600 mm, (MOŽNOST ULOŽENÍ TI A HI PRO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE) 

KONTEJNER PRO ŠATNU, BK1, PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTĚ TL.150 mm, 2500x6000x2600 mm 

SANITÁRNÍ MIKROKONTEJNER 2400x3000x2800 mm (2 UMYVADLA, WC, SPRCHOVÝ KOUT)

SILO PRO SKLADOVÁNÍ SYPKÉHO MATERIÁLU, 22,5 m², NAPŘ:  TRANSPORTNÍ SILO m-tec CZ

DEPONIE ZEMINY A ČÁSTI ORNICE PRO KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY, 60 m²

SKLAD OCELOVÉ VÝZTUŽE NENÍ TŘEBA ZŘIZOVAT, VÝZTUŽ BUDE DOVÁŽENA NA STAVENIŠTĚ PODLE POTŘEBY

SKLAD CIHELNÝCH BLOKŮ A PŘEKLADŮ, ZASTŘEŠEN  45,5 m² 

SKLAD LEŠENÍ A BEDNĚNÍ,ZASTŘEŠENÉ 50 m²  

SKLÁDKA STROPNÍCH NOSNÍKŮ A TVAROVEK, PLOCHY 21 m² 

MONTÁŽNÍ PLOCHA PRO ŘEMESLA -  KLEMPÍŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ,TRUHLÁŘSKÉ IZOLATÉRSKÉ
A MONTÁŽNÍ PRÁCE, ZASTŘEŠENÍ, PODKLAD - ROSTLÝ TERÉN, PLOCHA 50 m² 

15

MOBILNÍ OPLOCENÍ NA NOSNÝCH BETONOVÝVH PATKÁCH, PLOTOVÝ DÍLEC ROZMĚRU 2,5x2 m, HMOTNOST 17 kg,

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ VEDENÍ ELEKTRICKÉHO NN

KANALIZACE

VODOVOD

NA JIŽNÍ A VÝCHODNÍ STRANĚ DÍLCE KRYTY ZÁVĚSNOU STÍNÍCÍ TKANINOU

VODOMĚRNÁ SKŘÍŇ S HLAVNÍM VYPÍNAČEM VODY

ROZPOJOVACÍ JISTÍCÍ SKŘÍŇ

99

14

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO NN, ULOŽENO VOLNĚ NA ZEMI, 

S PODSYPEM ZE ŠTĚRKODRTĚ TL. 300 mm, FRAKCE 32/64, ZHUTNĚNO Edef=84 MPa

S PODSYPEM ZE ŠTĚRKODRTĚ TL. 300 mm, FRAKCE 32/64, ZHUTNĚNO Edef=84 MPa

ULOŽENO NA PLOŠE S PODSYPEM ZE ŠTĚRKODRTĚ TL. 300 mm, FRAKCE 32/64, ZHUTNĚNO Edef=84 MPa

FRAKCE 32/64, ZHUTNĚNO Edef=84 MPa

KANALIZAČNÍ ŠACHTA, PRŮMĚR 800 mm, ODLUČOVAČ NEL

MOV

MÍSTO ODBĚRU VODYMOV

MÍSTO ODBĚRU EL. ENERGIEMOE

VODOMĚRNÁ ŠACHTA, PRŮMĚR 800 mm

MOE

13

POZN.:

STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÝ VODOVOD

VJEZD NA STAVENIŠTĚ BUDE BRÁNOU, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ SYSTÉMU MOBILNÍHO OPLOCENÍ

PROSTOR PRO MÍCHACÍ CENTRUM - MÍCHAČKA S OBSLUHOU

18
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12

PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ A PŘÍPRAVU MATERIÁLU VYUŽÍVANÉ PRO OBĚ VARIANTY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ A PŘÍPRAVU MATERIÁLU - VARIANTA 1 - OBRÁCENÁ STŘECHA

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO NN, TRVALÁ PŘÍPOJKA ULOŽENA V ZEMINĚ V HLOUBCE 50 CM 
OPATŘENO PLASTOVOU HADICOVOU CHRÁNIČKOU AD15,8 mm

LOŽE TVOŘENO PÍSKEM 10 cm POD A 10 cm NAD PŘÍPOJKOU, VÝSTRAŽNÁ PÁSKA 20 cm NAD PŘÍPOJKOU
PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ JE SOUČÁSTÍ PŘÍPOJKY
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Název úkolu Doba trvání Zahájení

Varianta 1 - obrácená střecha 30 dny 1.6. 11

Příprava podkladu 1 den 1.6. 11

Aplikace cementové pěny 4 dny 2.6. 11

Technologická přestávka 6 dny 8.6. 11

Nátěr asfaltové penetrační emulze 1 den? 16.6. 11

Provedení hydroizolace 6 dny 17.6. 11

Technologická přestávka 1 den 27.6. 11

Klad tepelně izolačních desek 2 dny 28.6. 11

Klad geotextilie 1 den 30.6. 11

Provádění terasy 8 dny 1.7. 11

Varianta 2 - konvenční střecha 12 dny 1.6. 11

Příprava podkladu 1 den 1.6. 11

Nátěr asfaltové penetrační emulze 3 dny 2.6. 11

Klad tepelně izolačních desek 4 dny 7.6. 11

Provedení hydroizolace 4 dny 13.6. 11

S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S
1 6.VI 11 13.VI 11 20.VI 11 27.VI 11 4.VII 11 11.VII 11

Úkol

Rozdělení

Průběh

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Stránka 1

Projekt: Harmonogram Varianta 1
Datum: 26.11. 10



ID Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci Názvy zdrojů

1 Stavba bytového domu (zd ěný systém) 542 dny 1.3. 11 27.3. 13

2 Všeobecné podmínky 20 dny 1.3. 11 28.3. 11

3 Obdržení výzvy k zahájení práce a podepsání smlouvy 4 dny 1.3. 11 4.3. 11

4 Předložení dokumentů o záruce a pojištění 2 dny 4.3. 11 7.3. 11

5 Předložení časového plánu prjektu 3 dny 7.3. 11 9.3. 11 3

6 Předložení časového rozvrhu splátek 2 dny 9.3. 11 10.3. 11

7 Stavební povolení 5 dny 4.3. 11 10.3. 11

8 Předložení předběžných prováděcích výkresů 8 dny 10.3. 11 21.3. 11 5

9 Předložení požadavků na měsíční platby 1 den 11.3. 11 11.3. 11 7

10 Pořízení rozsáhlých dodávek 28 dny 14.3. 11 20.4. 11 9

11 Předložení prováděcích výkresů 2 dny 14.3. 11 15.3. 11

12 Dodání navržených prvků 10 dny 15.3. 11 28.3. 11

13 Přípravné práce na staveništi 4 dny 15.3. 11 18.3. 11

14 Zprovoznění dočasných zdrojů el. energie 2 dny 16.3. 11 17.3. 11 11

15 Zprovoznění dočasné vodovodní přípojky 2 dny 3.3. 11 4.3. 11 16

16 Zaměření nivelačních bodů 1 den 2.3. 11 2.3. 11

17 Oříprava staveniště 3 dny 3.3. 11 7.3. 11

18 Zprovoznění kanceláří 2 dny 4.3. 11 7.3. 11

19 Srovnání povrchu staveništ ě, technické vybavení staveništ ě 5 dny 8.3. 11 14.3. 11 18

20 Odstranění porostů, stromů a vyčištění staveniště 2 dny 8.3. 11 9.3. 11

21 Úprava přístupových míst na staveniště-štěrk, panely 3 dny 8.3. 11 10.3. 11

22 Instalace odvodnění staveniště 1 den 8.3. 11 8.3. 11

23 Konečné urovnání straveniště 1 den 14.3. 11 14.3. 11

24 Vytyčení půdorysu 2 dny 15.3. 11 16.3. 11 23

25 Zemní práce 4 dny 16.3. 11 21.3. 11

26 Hloubení jámy 2 dny 21.3. 11 22.3. 11 13

27 Hloubení základových pásů 1 den 22.3. 11 22.3. 11 25

28 Úprava podloží základové spáry 1 den 23.3. 11 23.3. 11 27

29 Základy 20 dny 24.3. 11 20.4. 11 28

30 Stavba bednění základových pásů 2 dny 24.3. 11 25.3. 11

31 Betonáž základových pásů 5 dny 24.3. 11 30.3. 11

32 Odstranění bednění 1 den 4.4. 11 4.4. 11

33 Vysp a zhutnění štěrkopísku 1 den 6.4. 11 6.4. 11

34 Betonáž podkladního betonu pro podlahu 2 dny 8.4. 11 11.4. 11

35 Svislé a vodorovné k-ce 1.NP 91 dny 11.4. 11 15.8. 11

36 Vyzdění doplňkovými tvárnicemi do výšky 250 mm 1 den? 11.4. 11 11.4. 11

37 Zdivo 1.NP 60 dny 12.4. 11 4.7. 11 36

38 Osazení překladů 4 dny 1.7. 11 6.7. 11

39 Podepření stropní konstrukce 1 den 8.7. 11 8.7. 11 38

40 Osazení stropních nosníků 10 dny 11.7. 11 22.7. 11 39

41 Provádění stropních vložek 6 dny 25.7. 11 1.8. 11 40

42 Vyzdění věncovek 2 dny 29.7. 11 1.8. 11

43 Betonáž ŽB věnce 2 dny 4.7. 11 5.7. 11

44 Dobetonávka stropu 4 dny 5.7. 11 8.7. 11 37

45 Betonáž schodiště 8 dny 11.7. 11 20.7. 11 44

46 Svislé a vodorovné k-ce 2.NP 91 dny 13.7. 11 16.11. 11

47 Vyzdění doplňkovými tvárnicemi do výšky 250 mm 1 den? 13.7. 11 13.7. 11

48 Zdivo 1.NP 58 dny 14.7. 11 3.10. 11 47

49 Osazení překladů 4 dny 3.10. 11 6.10. 11

50 Podepření stropní konstrukce 1 den 10.10. 11 10.10. 11

51 Osazení stropních nosníků 4 dny 11.10. 11 14.10. 11 50

52 Provádění stropních vložek 6 dny 25.10. 11 1.11. 11

53 Vyzdění věncovek 2 dny 31.10. 11 1.11. 11

54 Betonáž ŽB věnce 21 dny 4.10. 11 1.11. 11 48

55 Dobetonávka stropu 22 dny 5.10. 11 3.11. 11

56 Betonáž schodiště 22 dny 11.10. 11 9.11. 11

57 Svislé a vodorovné k-ce 2.NP 91 dny 13.10. 11 16.2. 12

58 Vyzdění doplňkovými tvárnicemi do výšky 250 mm 1 den? 13.10. 11 13.10. 11

59 Zdivo 1.NP 65 dny 4.10. 11 2.1. 12

60 Osazení překladů 4 dny 3.1. 12 6.1. 12 59

61 Podepření stropní konstrukce 1 den 10.1. 12 10.1. 12

62 Osazení stropních nosníků 3 dny 11.1. 12 13.1. 12 61

63 Provádění stropních vložek 4 dny 13.1. 12 18.1. 12

64 Vyzdění věncovek 2 dny 31.1. 12 1.2. 12

65 Betonáž ŽB věnce 17 dny 6.2. 12 28.2. 12

66 Dobetonávka stropu 22 dny 6.2. 12 6.3. 12

67 Betonáž schodiště 15 dny 13.2. 12 2.3. 12

68 Výlez na st řechu 12 dny 5.3. 12 20.3. 12 67

69 Zdivo 10 dny 20.3. 12 2.4. 12

70 Překlady 2 dny 2.4. 12 3.4. 12

71 Střešní konstrukce 29 dny 4.4. 12 14.5. 12

72 Příprava podkladu 1 den 4.4. 12 4.4. 12

73 Nátěr penetrační emulze 7 dny 4.4. 12 12.4. 12

74 Natavení hydroizolace a instalace střešních vtoků 12 dny 12.4. 12 27.4. 12

75 Klad tepelné izolace 3 dny 30.4. 12 2.5. 12 74

76 Pokládání geotextilie 2 dny 2.5. 12 3.5. 12

77 Vnit řní stěny 60 dny 3.5. 12 25.7. 12 75

78 Zdění vnitřních nosných stěn 20 dny 3.5. 12 30.5. 12

79 Zdění vnitřních příček 30 dny 1.6. 12 12.7. 12

80 Osazení překladů 5 dny 12.7. 12 18.7. 12

81 Dokon čovací vn ější práce 20 dny 3.5. 12 30.5. 12

82 Tepelná izolace spodní stavby 1 den 31.5. 12 31.5. 12 81

83 Vytažení hydroizolace nad úroveň terénu 1 den 1.6. 12 1.6. 12 82

84 Vnější zateplení 1.NP 12 dny 1.6. 12 18.6. 12

85 Vnější zateplení 2.NP 10 dny 19.6. 12 2.7. 12 84

86 Vnější zateplení 3.NP 10 dny 3.7. 12 16.7. 12 85

87 Penetrace povrchu, vnější omítka 8 dny 17.7. 12 26.7. 12 86

88 Oprava povrchu 1 den 27.7. 12 27.7. 12 87

89 Osazení oken 1.NP 2 dny 30.7. 12 31.7. 12 88

90 Osazení oken 2.NP 2 dny 1.8. 12 2.8. 12 89

91 Osazení oken 3.NP 2 dny 5.7. 12 6.7. 12

92 Sadové úpravy 8 dny 9.7. 12 18.7. 12 91

93 Klempí řské práce 10 dny 19.7. 12 1.8. 12 92

94 Oplechování parapetů 1 den 2.8. 12 2.8. 12 93

95 Oplechování atiky 1 den 3.8. 12 3.8. 12 94

96 Dokon čovací vnit řní práce 60 dny 6.8. 12 26.10. 12 95

97 Povrchová úprava vnitřních stěn 12 dny 6.8. 12 21.8. 12

98 Provedení podlah v 1.NP 4 dny 21.8. 12 24.8. 12

99 Provedení podlah v 2.NP 4 dny 27.8. 12 30.8. 12 98

100 Provedení podlah v 3.NP 4 dny 31.8. 12 5.9. 12

101 Montáž vnitřních dveří 2 dny 6.9. 12 7.9. 12

102 Obklady a dlažby 5 dny 7.9. 12 13.9. 12

103 Instalace technického vybavení 2 dny 14.9. 12 17.9. 12

104 Závěrečný úklid staveništ ě 4 dny 18.9. 12 21.9. 12

105 Termín dokon čení stavby 1 den 24.9. 12 24.9. 12
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Objekt:
01

Název objektu:
Bytový d ům

JKSO:
803.11

Stavba:
01

Název stavby:
Bytový d ům

SKP:

Projektant: m3MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: 01

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

Rozpo čtové náklady
Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady

Z 
R 
N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompletační činnost (IČD)

Provoz investora

Zařízení staveniště

Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit

Oborová přirážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

9,0% činí:

9,0% činí:

25 600 000,00

2 304 000,00

27 904 000,00 Kč

Kč

Kč

Položkový rozpo čet

24 333 580,00

1 266 420,00

0,00

0,00

25 600 000,00

0,00

25 600 000,00

25 600 000,00

Rozpočet: Základní rozpočet01 Diplomová práce

10

Jméno:

Podpis:

Bc. Blažková Hana

8.11.2010

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

01
01
01

Bytový dům
Bytový dům
Diplomová práce

Základní rozpočet
Datum tisku: 8.11.2010

List č.2

Rekapitulace stavebních díl ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 1 669 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2 Základy a zvláštní zakládání 794 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,7

3 Svislé a kompletní konstrukce 8 021 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403,6

4 Vodorovné konstrukce 41 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,5

41 Stropy a stropní konstrukce 1 298 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,1

42 Vodorovné nosné konstrukce 125 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,8

43 Schodiště 335 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,7

44 Zastřešení 4 062 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,8

6 Úpravy povrchu, podlahy 463 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,4

61 Upravy povrchů vnitřní 1 837 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,2

62 Úpravy povrchů vnější 5 255 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,8

63 Podlahy a podlahové 
konstrukce

260 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,9

94 Lešení a stavební výtahy 165 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3

764 Konstrukce klempířské 0,00 244 829,00 0,00 0,00 0,00 0,5

766 Konstrukce truhlářské 0,00 857 542,00 0,00 0,00 0,00 3,3

767 Konstrukce zámečnické 0,00 99 501,00 0,00 0,00 0,00 0,0

775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 64 549,00 0,00 0,00 0,00 0,0

24 333 580,00 1 266 420,00 0,00 0,00 0,00 979,5Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 25 600 000,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 25 600 000,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 25 600 000,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 25 600 000,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 25 600 000,00 0,00

Provoz investora 0,00 25 600 000,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 25 600 000,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 25 600 000,00 0,00

0,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

01
01
01

Bytový dům
Bytový dům
Diplomová práce

Základní rozpočet
Datum tisku: 8.11.2010

List č.3

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

1 Zemní práce

1 111 20-1101.R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2
m2 30,0000 178,91 5 367,30 0,00000 0,00000

2 111 21-2121.R00 Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, bez pařezu
m2 15,0000 700,41 10 506,15 0,00000 0,00000

3 112 10-1103.R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm
kus 5,0000 2 363,44 11 817,20 0,00000 0,00000

4 112 20-1203.R00 Odřezání nebo odsekání pařezů průměru 50 - 70 cm
kus 5,0000 2 640,72 13 203,60 0,00000 0,00000

5 121 10-1100.R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m
m3 78,0630 396,51 30 952,76 0,00000 0,00000

6 122 30-1102.R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3
m3 198,2000 743,27 147 316,11 0,00000 0,00000

7 131 30-1102.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3
m3 824,5000 918,42 757 237,29 0,00000 0,00000

8 132 20-1101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3
m3 10,3000 2 805,45 28 896,14 0,00000 0,00000

9 132 20-1109.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3
m3 10,3000 796,09 8 199,73 0,00000 0,00000

10 161 10-1102.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
m3 302,5000 590,24 178 547,60 0,00000 0,00000

11 162 20-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m
m3 251,5000 139,13 34 991,20 0,00000 0,00000

12 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 1 420,0000 290,00 411 800,00 0,00000 0,00000

13 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
m3 95,4200 324,77 30 989,55 0,00000 0,00000

Zemní práce1 1 669 824,62 0,00000

2 Základy a zvláštní zakládání

14 274 21-1493.R00 Příplatek za oboustranné lícování zdiva
m3 7,2000 6 129,33 44 131,18 0,00000 0,00000

15 274 31-1125.U00 Základ pás/práh prostý beton C16/20
m3 27,2000 11 327,71 308 113,71 2,33238 63,44074

16 274 31-3621.R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 (B 25)
m3 28,2500 11 078,95 312 980,34 2,52500 71,33125

17 274 35-1215.R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení
m2 10,1200 1 597,12 16 162,85 0,03921 0,39681

18 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2 10,1200 335,85 3 398,80 0,00000 0,00000

19 274 36-1116.U00 Základ pás/práh výztuž ocel 10505
t 0,2100 117 011,72 24 572,46 1,03822 0,21803

20 327 21-5110.R00 Zdivo nadzákladové
m3 7,2000 11 132,77 80 155,94 1,98674 14,30453

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

01
01
01

Bytový dům
Bytový dům
Diplomová práce

Základní rozpočet
Datum tisku: 8.11.2010

List č.4

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

21 711 13-1101.R00 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho
m2 217,6200 23,44 5 101,01 0,00000 0,00000

Základy a zvláštní zakládání2 794 616,30 149,69135

3 Svislé a kompletní konstrukce

22 311 23-8114.R00 Zdivo POROTHERM 24 P+D P 15 na MC 10 tl. 24 cm
m2 446,3680 4 108,18 1 833 760,09 0,27127 121,08625

23 311 23-8218.R00 Zdivo POROTHERM 44 P+D P 10 na MVC 5 tl. 44 cm
m2 652,2360 6 725,13 4 386 371,89 0,37329 243,47318

24 317 12-1021.R00 Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm
kus 30,0000 343,52 10 305,60 0,00713 0,21390

25 317 12-1022.R00 Osazení překladu keram. plochého, světl. do 180 cm
kus 210,0000 569,46 119 586,60 0,01137 2,38770

26 317 12-1023.R00 Osazení překladu keram. plochého, světl. do 375 cm
kus 150,0000 853,19 127 978,50 0,01562 2,34300

27 317 16-8112.R00 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm
kus 30,0000 1 156,55 34 696,50 0,02288 0,68640

28 317 16-8130.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/100 cm
kus 30,0000 1 293,60 38 808,00 0,03739 1,12170

29 317 16-8131.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm
kus 72,0000 1 635,50 117 756,00 0,04657 3,35304

30 317 16-8132.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm
kus 20,0000 1 905,38 38 107,60 0,05575 1,11500

31 317 16-8132.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm
kus 87,0000 1 905,38 165 768,06 0,05575 4,85025

32 317 16-8136.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/250 cm
kus 165,0000 4 239,96 699 593,40 0,09254 15,26910

33 342 24-8112.RX1 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm
vyzdívání

m2 474,6508 658,92 312 756,91 0,00000 0,00000

34 342 24-8113.U00 Příčka tl 14 PTH P+D P10 MVC5
m2 51,4660 2 630,68 135 390,58 0,14956 7,69725

35 998 01-1003.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m
t 0,5100 1 165,38 594,34 0,00000 0,00000

Svislé a kompletní konstrukce3 8 021 474,07 403,59677

4 Vodorovné konstrukce

36 417 32-1313.R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20
m3 1,5790 13 065,91 20 631,07 2,41710 3,81660

37 417 35-1115.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení
m2 12,3000 1 023,52 12 589,30 0,00341 0,04194

38 417 35-1116.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění
m2 12,3000 260,00 3 198,00 0,00000 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

01
01
01

Bytový dům
Bytový dům
Diplomová práce

Základní rozpočet
Datum tisku: 8.11.2010

List č.5

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

39 417 36-1521.R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10335
t 0,0200 131 848,55 2 636,97 1,01665 0,02033

40 467 95-1130.R00 Práh bukový šířka 10 cm, tl. 2 cm
kus 8,0000 205,48 1 643,84 0,08033 0,64264

41 998 71-2103.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m
t 0,2100 3 872,42 813,21 0,00000 0,00000

42 998 71-3103.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m
t 0,1300 3 381,38 439,58 0,00000 0,00000

Vodorovné konstrukce4 41 951,97 4,52152

41 Stropy a stropní konstrukce

43 411 16-1447.R00 Stropy z vložek Miako 290 x 490 x 190 mm
m2 231,2360 2 907,53 672 325,61 0,17753 41,05133

44 411 16-8262.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.29cm, nosník 2,25-
3m m2 3,6000 7 353,63 26 473,07 0,39401 1,41844

45 411 16-8263.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.29cm, nosník 3,25-
4m m2 26,8800 7 371,43 198 144,04 0,39365 10,58131

46 411 16-8263.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.29cm, nosník 3,25-
4m m2 2,4000 7 371,43 17 691,43 0,39365 0,94476

47 411 16-8263.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.29cm, nosník 3,25-
4m m2 5,2000 7 371,43 38 331,44 0,39365 2,04698

48 411 16-8264.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.29cm, nosník 4,25-
5m m2 7,6000 7 416,49 56 365,32 0,39426 2,99638

49 411 16-8266.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.29cm, nosník 6,25-
7m m2 27,0400 7 924,37 214 274,96 0,39590 10,70514

50 411 35-4171.R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení
m2 82,0000 564,31 46 273,42 0,00227 0,18614

51 411 35-4172.R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění
m2 82,0000 145,19 11 905,58 0,00000 0,00000

52 417 36-1821.R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505
t 0,1300 131 641,09 17 113,34 1,01665 0,13216

Stropy a stropní konstrukce41 1 298 898,21 70,06263

42 Vodorovné nosné konstrukce

53 565 13-3217.R00 Elastomerbitumenový vysoce modifikovaný pás SBS
m2 31,4100 1 961,15 61 599,72 0,20791 6,53045

54 620 47-1872.U00 Nátěr penetrační bitumenový
m2 31,4100 99,17 3 114,93 0,00018 0,00565

55 622 42-1306.RZ3 Zateplovací systém Baumit EPS - F tl. 100 mm
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

extrud. polystyr. 20 mm
m2 31,4100 1 950,98 61 280,28 0,00789 0,24782

Vodorovné nosné konstrukce42 125 994,93 6,78393

43 Schodišt ě

56 430 32-1616.U00 Schodišťová kce ŽB C20/25
m3 7,8000 14 398,22 112 306,12 2,45337 19,13629

57 430 35-1110.R00 Bedneni schodist jakykoliv sklon
m2 32,2000 2 784,37 89 656,71 0,02692 0,86682

58 430 35-1129.R00 Odbed   schodist jakykoliv sklon
m2 32,2000 696,43 22 425,05 0,00000 0,00000

59 430 36-1121.R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10216
t 0,1500 155 321,25 23 298,19 1,02092 0,15314

60 433 35-1131.R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení
m2 13,2000 4 050,96 53 472,67 0,03240 0,42768

61 433 35-1132.R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění
m2 13,2000 465,68 6 146,98 0,00000 0,00000

62 434 35-1141.R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení
m2 10,8000 2 367,16 25 565,33 0,00816 0,08813

63 434 35-1142.R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění
m2 10,8000 280,70 3 031,56 0,00000 0,00000

Schodišt ě43 335 902,60 20,67206

44 Zastřešení

64 073 84-4132.R00 Provedení nátěru asfaltovou emulzí
m2 191,3500 791,57 151 466,92 0,00000 0,00000

65 289 97-0111.R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2
m2 382,7000 398,00 152 314,60 0,00050 0,19135

66 451 31-5111.R00 Podkladní vrstva z betonu prostého B16/20 tl.15 cm
m2 78,0630 1 994,55 155 700,56 0,18968 14,80699

67 451 31-5115.U00 Podklad vrstva -15 cm beton C16/20
m2 217,6200 1 232,35 268 184,01 0,22798 49,61301

68 457 54-2111.R00 Filtrační vrstvy ze zhutněné štěrkodrti 0-63 mm
m3 65,2860 4 027,93 262 967,44 2,25000 146,89350

69 632 48-1212.U00 Separační vrstva asfaltovaný pás
m2 191,3500 111,62 21 358,49 0,00070 0,13395

70 711 13-1101.RZ4 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho
2 vrstvy - včetně dodávky A 500/H

m2 191,3500 264,27 50 568,06 0,00230 0,44011

71 712 36-1704.RP4 Terasová prkna na bázi dřeva a PVC
podkladní lišty + terasová prkna

m2 191,3500 13 568,35 2 596 303,77 0,00066 0,12629

72 713 15-1113.R00 Izolace tepelná střech tl. nad 10 cm
m2 191,3500 748,33 143 192,95 0,00000 0,00000
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

73 998 71-1101.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
t 0,1200 3 158,40 379,01 0,00000 0,00000

74 283-75410.A Polystyren extrudovaný ROOFMATE SL tl. 30 - 140 mm
m3 47,8300 5 443,55 260 365,00 0,03300 1,57839

Zastřešení44 4 062 800,80 213,78358

6 Úpravy povrchu, podlahy

75 631 31-9161.R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm
m3 4,2000 3 908,27 16 414,73 0,04000 0,16800

76 713 12-1111.RV5 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
včetně dodávky polystyren tl. 100 mm

m2 217,6200 1 142,44 248 617,79 0,00204 0,44394

77 771 57-3211.U00 Mtž keram průmysl hladká lepit -35
m2 72,6600 1 004,14 72 960,81 0,00392 0,28483

78 772 50-4140.R00 Dlažba z kamene vzorovaná z více druhů, tl. 3 cm
m2 56,2500 2 219,90 124 869,38 0,13325 7,49531

79 998 77-1202.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
% 9,0000 7,50 67,50 0,00000 0,00000

80 998 78-1102.R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
t 0,1050 1 715,17 180,09 0,00000 0,00000

Úpravy povrchu, podlahy6 463 110,31 8,39208

61 Upravy povrch ů vnit řní

81 601 01-1112.RT1 Omítka stropů jádrová Cemix 012/18 ručně
tloušťka vrstvy 10 mm

m2 212,3635 879,62 186 799,18 0,01825 3,87563

82 602 01-7131.R00 Omítka jednovrstvá Porotherm universal ručně
m2 2 597,2000 626,30 1 626 626,36 0,00695 18,05054

83 611 47-3123.R00 Omítka schodišť ze suché směsi, štuková
m2 13,2000 1 768,99 23 350,67 0,02363 0,31192

84 612 47-3185.R00 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn
m2 12,0000 74,44 893,28 0,00008 0,00096

Upravy povrch ů vnit řní61 1 837 669,49 22,23905

62 Úpravy povrch ů vnější

85 622 42-1131.R00 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2
m2 728,0440 1 109,95 808 092,44 0,04817 35,06988

86 622 42-1557.R00 Zateplovací systém PROFI, soklový polystyren 140mm
m2 365,2641 4 753,90 1 736 429,00 0,01776 6,48709

87 622 42-1653.R00 Zateplovací systém PROFI, extrud. polystyren 80 mm
m2 728,0440 2 898,36 2 110 133,61 0,01207 8,78749

88 622 47-1317.RU7 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2
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barva silikátová Novalith, základ + 2x barva
m2 735,0000 817,25 600 678,75 0,00060 0,44100

Úpravy povrch ů vnější62 5 255 333,80 50,78546

63 Podlahy a podlahové konstrukce

89 637 21-1122.U00 Okap chod beton dlažd tl 6cm písek
m2 68,8500 2 170,11 149 412,07 0,29585 20,36927

90 712 39-9095.RT2 Příplatek za plochu do 10 m2

plochy jednotlivě 2 - 5 m2
m2 3,2000 10,04 32,13 0,00000 0,00000

91 583-81366 Deska dlaž. smirkovaná do 0,24 m2 tl. 3 cm žula
m2 56,2500 1 969,44 110 781,00 0,08100 4,55625

Podlahy a podlahové konstrukce63 260 225,20 24,92552

94 Lešení a stavební výtahy

92 240 02-0097.R00 Lešení - montáž
komple 1,0000 54 958,21 54 958,21 0,00000 0,00000

93 240 02-0098.R00 Lešení - demontáž
komple 1,0000 54 958,21 54 958,21 0,00000 0,00000

94 941 94-1192.R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032
m2 420,0000 125,93 52 890,60 0,00080 0,33600

95 998 00-9101.R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného
t 0,4000 7 426,87 2 970,75 0,00000 0,00000

Lešení a stavební výtahy94 165 777,77 0,33600

764 Konstrukce klempí řské

96 721 21-1510.RT1 Vpusť terasová, balkónová HL92 s mřížkou
DN 40, mřížka 100 x 100 mm

kus 2,0000 3 367,61 6 735,22 0,00031 0,00062

97 764 25-2401.R00 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm
m 8,0000 1 139,04 9 112,32 0,00333 0,02664

98 764 29-1410.R00 Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 250 mm
m 52,0000 1 085,84 56 463,68 0,00245 0,12740

99 764 41-0230.R00 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm
m 60,0000 1 107,75 66 465,00 0,00274 0,16440

100 764 41-0291.R00 Montáž oplechování parapetů Pz
m 60,0000 857,46 51 447,60 0,00093 0,05580

101 764 51-0540.U00 Oplechování parapetů ZnTi rš 250
m 64,0000 817,42 52 314,88 0,00130 0,08320

102 765 31-3675.U00 Mtž + dmtž větrací mřížky
kus 12,0000 157,68 1 892,16 0,00001 0,00012

103 998 76-4103.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m
t 0,0700 5 681,11 397,68 0,00000 0,00000
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Konstrukce klempí řské764 244 828,54 0,45818

766 Konstrukce truhlá řské

104 763 18-3111.U00 Mtž pouzdro dveře 1kř -80cm SDK 1k
kus 2,0000 3 614,08 7 228,16 0,00000 0,00000

105 766 62-2222.R00 Okna komplet.otvíravá do rámů, 1kříd.do 0,81 m2
kus 6,0000 894,18 5 365,08 0,00117 0,00702

106 766 62-2223.R00 Okna komplet.otvíravá do rámů, 1kříd.nad 0,81 m2
kus 30,0000 1 117,83 33 534,90 0,00155 0,04650

107 766 66-0611.U00 Mtž vchod dveře 1kř
kus 2,0000 9 875,44 19 750,88 0,00084 0,00168

108 766 66-0711.U00 Mtž 1kř dveře závěs na zárubeň š. 80 cm
kus 36,0000 746,88 26 887,68 0,00000 0,00000

109 766 66-0711.U01 Mtž 1kř dveře závěs na zárubeň š. 70 cm
kus 6,0000 746,88 4 481,28 0,00000 0,00000

110 766 67-0011.R00 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří
kus 41,0000 4 987,05 204 469,05 0,00040 0,01640

111 766 69-4113.R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm
kus 30,0000 842,94 25 288,20 0,00002 0,00060

112 766 69-4121.R00 Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm
kus 2,0000 698,38 1 396,76 0,00002 0,00004

113 998 76-6102.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
t 0,2000 3 254,29 650,86 0,00000 0,00000

114 998 78-7202.R00 Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m
% 0,0800 2,84 0,23 0,00000 0,00000

115 553-310023 Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 900x1970 L, P
kus 41,0000 1 885,77 77 316,57 0,01750 0,71750

116 553-42087 Parapet vnější hliníkový ALIN bílý š 195 mm řezaný
m 60,0000 403,65 24 219,00 0,00000 0,00000

117 553-42087 Parapet vnější hliníkový ALIN bílý š 195 mm řezaný
m 2,0000 403,65 807,30 0,00000 0,00000

118 611-10122 Okno Euro 09  DOJ-OS1 75x100 cm nátěr krycí
kus 6,0000 5 822,54 34 935,24 0,02400 0,14400

119 611-10140 Okno Euro 09  DOJ-OS1 150x200 cm nátěr krycí
kus 30,0000 13 040,35 391 210,50 0,07800 2,34000

Konstrukce truhlá řské766 857 541,69 3,27374

767 Konstrukce záme čnické

120 073 87-3117.R00 Osazování zábradlí s madlem
m 17,3000 5 708,58 98 758,43 0,00000 0,00000

121 767 53-1111.U00 Mtž vstupní rohož čistící zóna
m2 2,4000 170,12 408,29 0,00000 0,00000

122 998 76-7102.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
t 0,0800 4 174,16 333,93 0,00000 0,00000
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Konstrukce záme čnické767 99 500,65 0,00000

775 Podlahy vlysové a parketové

123 775 59-1191.U00 Mtž podložky plovoucí podlahy
m2 155,9600 57,26 8 930,27 0,00000 0,00000

124 775 59-1312.U00 Podlahy dřevo vrch lak běžná zátěž
m2 155,9600 354,77 55 329,93 0,00015 0,02339

125 998 77-5102.R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m
t 0,0900 3 209,56 288,86 0,00000 0,00000

Podlahy vlysové a parketové775 64 549,06 0,02339
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STAVEBNÍ KATALOG

Desky z pûnového polystyrenu a ka‰írované
stfie‰ní dílce KSD

SfB

K.1 n7

Katalogov˘ list ãíslo stran
27.305/98 2TERMAX s.r.o. tel.: 038/741 16 26

Vrbenská 25 tel.: 038/741 20 56
370 06 âeské Budûjovice fax: 038/741 16 26

❏ Dodateãné zateplování budov
❏ Zateplování ploch˘ch stfiech
❏ VloÏky do tepelnû izolaãních tvárnic
❏ Obalov˘ polystyren
❏ Pfiedpûnûn˘ polystyren pro tepelnû izolaãní zásypy
❏ Do polystyrenbetonu
❏ Pfiífiezy polystyrenu pro fixování rÛzn˘ch v˘robkÛ v pfiepravkách



Materiál, technologie v˘roby:
❏ desky se vyrábûjí vypûÀováním perlí zpûÀovatelného polystyrenu
za úãinku organického nadouvadla a páry
Povrch:
❏ desky mohou b˘t zvrásnûné a na povrchu desky se mohou vy-
skytnout otisky funkãních ãástí formy
❏ povrch se nesmí samovolnû drolit a nesmí obsahovat vnitfiní du-
tiny nebo trhliny (âSN 64 35 10)
Barva: bílá

CHARAKTERISTIKA

TECHNICK¯ POPIS

TECHNICK¯ POPIS

CHARAKTERISTIKA

Deska tepelnû izolaãní z pûnového polystyrenu oboustrannû rov-
ná nebo v provedení jednostranná vlnovka
PouÏití:
❏ pfii izolaãních pracích ve stavebnictví (nová v˘stavba i tepelnû
technické rekonstrukce budov)
❏ jako izolaãní vloÏka do betonov˘ch podlah
❏ k úpravû interiérÛ, jako v˘plÀ lehk˘ch pfiíãek
Vhodné:
❏ desky odolávají
– vodû, hydroxidÛm a kyselinám (s v˘jimkou kyseliny fluorovodí-

kové a dusiãné), plísním, houbám a mikroorganismÛm
– trvale teplotám do 80°C, odolnost vÛãi nízk˘m teplotám je  neo-

mezena
– desky nepodléhají hnilobû
Nevhodné:
❏ desky neodolávají
– esterÛm, ketonÛm, chlorovan˘m a aromatick˘m uhlovodíkÛm,

fenolÛm, benzínu, minerálním olejÛm, dehtÛm, zmûkãovadlÛm,
terpentinu, hlodavcÛm a dlouhotrvajícímu sluneãnímu záfiení

Osvûdãení a certifikace:
❏ TZÚS Státní zku‰ebna ã.204, certifikát ã.C1–95–0439

Desky a bloky 2/2
Desky z pûnového polystyrenu a ka‰írované stfie‰ní dílce KSD 27.305/98

Materiál, technologie v˘roby:
❏ KSD – desky z pûnového polystyrenu opatfiené po jedné stranû

asfaltov˘m hydroizolaãním pásem
Spojení desky a pásu je provedeno pfiilepením do prouÏkÛ litého
asfaltu typ AOSI

❏ KSD 100 – dílec vyroben˘ z jedné oboustrannû rovné  polysty-
renové desky volitelné tlou‰Èky 20 – 120 mm nebo jednostranná
vlnovka 50 - 120 mm
Hydroizolace – asfaltov˘ pás (podle vlastního v˘bûru)

❏ KSD 200 – dílec vyroben˘ ze dvou polystyrenov˘ch desek
tlou‰Èky 50 mm typ jednostranná vlnovka nebo oboustrannû
rovná
Hydroizolace – asfaltov˘ pás (podle vlastního v˘bûru)

❏ KSD rohoÏe – dílec vyroben˘ z oboustrannû rovn˘ch desek 
tl. 20 – 120 profiezan˘ch na prouÏky 100 mm ‰iroké
Hydroizolace - asfaltov˘ pás (podle vlastního v˘bûru)

Skladba:
❏ asfaltov˘ pás pfiesahuje polystyrenovou desku v délce i ‰ífice,
vÏdy po jedné stranû. Takto vzniklé klopy slouÏí ke spojení dvou
sousedních dílcÛ ve skladbû stfiechy

TECHNICK¯ POPIS

Rozmûry:
KSD 100 1000 x 900 mm
KSD 200 2000 x 900 mm
KSD rohoÏe (svinovací) po dohodû s odbûratelem
Objemová hmotnost tepelnû izolaãní vrstvy
– oboustrannû rovná 17–20 kg.m–3 (20–25 kg.m–3)
– jednostranná vlnovka 17–20 kg.m–3 (20–25 kg.m–3)
Tepelná vodivost tepelnû izolaãní vrstvy max.0,04 W.m–1.K–1

Tepeln˘ odpor (informativnû)
– tlou‰Èka 50 mm 1,25 m2.K.W–1

– tlou‰Èka 100 mm 2,50 m2.K.W–1

Pevnost v tlaku tepelnû izolaãní vrstvy
pfii 10 % deformaci min. 0,10 MPa
Rozmûrové zmûny tepelnû izolaãní vrstvy
úãinkem teploty 70°C max. – 0,5 %
Pfiesah asfaltového pásu pfies dílec 100 ± 15 mm
StupeÀ hofilavosti B

TECHNICK¯ POPIS

Ceny: na vyÏádání sdûlí v˘robce
NáleÏitosti objednávky:
❏ oznaãení v˘robce, rozmûr a druh tepelné izolace, poãet kusÛ,
datum v˘roby, pozn. hofilav˘ materiál
Îivotnost:
❏ za pfiedpokladu správného pouÏití a ochrany
– KSD – odpovídá Ïivotnosti stavby
– desky – pfiedpoklad 75 let (shodná Ïivotnost s betonovou konstrukcí)
Balení:
❏ KSD i desky se dodávají nebalené, volnû loÏené, nebo i balené
(po dohodû odbûratele s v˘robcem)
Doprava:
❏ v kryt˘ch, such˘ch a ãist˘ch dopravních prostfiedcích zaji‰tûné
vhodnou fixací proti pohybu a po‰kození bûhem dopravy
Skladování:
❏ v ãist˘ch a such˘ch skladech
❏ neskladovat v blízkosti tepeln˘ch zdrojÛ
❏ nesmí pfiijít do styku s látkami nebo v˘pary které naru‰ují  polystyren
❏ doporuãuje se chránit pfied hlodavci dlouhodob˘m sluneãním
záfiením
Dodavatel: TERMAX s.r.o., Vrbenská 25, 370 06 âeské Budûjovice

TECHNICK¯ POPIS

Deska z pûnového polystyrenu spojená asfaltem s hydroizolaãní
vrstvou z asfaltové lepenky
Typy:
❏ KSD 100
❏ KSD 200
❏ KSD rohoÏe
PouÏití:
❏ pro tepelnou izolaci ploch˘ch stfiech se sklonem do 3° v bytové,
obãanské a prÛmyslové v˘robû
❏ pro dodateãné zateplení ploch˘ch stfiech nevyhovujících z  tepelnû
technického hlediska
❏ jako základní vrstva pod stfie‰ní krytiny
Vhodné:
❏ KSD odolávají – trvale ve stfie‰ním plá‰ti teplotám do 70°C
Osvûdãení a certifikace:
❏ TZÚS Státní zku‰ebna ã.204, certifikát ã.C1-97-0371

Identifikaãní kód v˘robku v datové základnû: 63272008/2, 15 Za vûcnou správnost a aktuálnost údajÛ v katalogovém listu odpovídají zadavatelé.
Zpracovala: V. Mesiariková
© ABF 1998

Název Jednotka Hodnota

Typ jednostranná oboustrannû 

vlnovka rovná

délka x ‰ífika mm 1000 x 900 1000 x 900

tlou‰Èka mm 50 – 120 10 – 120

Objemová hmotnost kg.m–3 15 – 20   nebo 20 – 25

Nasákavost max. %obj. 4 3

Tepelná vodivost max. W.m–1.K–1 0,044 0,042

Pevnost v tlaku pfii 10% deformaci min. MPa 0,1 0,14

Obsah vlhkosti max.8% hmotnosti

Rozmûrové zmûny pfii teplotû 70°C % max. +0, –1

Tepeln˘ odpor (20°C) pfii tl. 50 mm m2.K.W–1 1,25 

samozhá‰ivé provedení B

Rozmûrová tolerance: délka, ‰ífika mm ± 4 ± 4

Rozmûrová tolerance: tlou‰Èka mm

± 3
tl. 20 - 40  

± 2

-
tl. 50 - 120  

± 3

KA·ÍROVANÉ ST¤E·NÍ DÍLCE

DESKY Z PùNOVÉHO  POLYSTYRENU



 
 
PLOCHÉ STŘECHY    TECHNICKÝ LIST 
 

SPÁDOVÉ KLÍNY ROCKFALL                
SYSTÉM TEPELNĚIZOLAČNÍCH SPÁDOVÝCH KLÍNŮ PRO PLOCHÉ STŘECHY 

 
 POPIS VÝROBKU 

Oboustranně řezané klíny a rovinné podkladní desky  z kamenné vlny pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizované. 

 OBLAST POUŽITÍ 
Spádové klíny pro ploché střechy, určené k zajištění spádu ve vodorovném úžlabí, čímž se zabraňuje hromadění vody mezi dvěma 
dešťovými svody. Výhody – jednoduchá montáž, ekonomické řešení v závislosti na spotřebě materiálu, možnosti individuálního řešení.  

 VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL 
Tepelněizolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost - deska je v celém objemu 
hydrofobizovaná. Paropropustnost. Tvarová stálost. 

 BALENÍ 
Klíny jsou baleny do kartonových krabic. Desky jsou baleny v polyetylénové fólii, vše s označením výrobce a základními údaji o výrobku.   
ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru  
v obcích EKO-KOM“. 

 

ROZMĚRY SESTAV SPÁDOVÝCH KLÍNŮ ROCKFALL 

Díl A B C D E F G H I J K L 
Délka         (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Výška      (mm) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 

 

 

 
Šířka          (m) 

0,5 a b c d e f c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160  
200 

160 

120 

  80 

  40 

1   a b c d e f c+80 d+80 e+80 f+80 

1,5     a b c d e f c+80 d+80 

2      a b c d e f 

2,5        a b c d 

3          a b 

 
 

Po modulu I následují moduly J-Z, 
které nejsou dole v nákresu zobrazeny 

 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY  
Vlastnost Označení Hodnota Jednotka Norma 

Třída reakce na oheň --- A1 --- ČSN EN 13501-1 

Deklarovaný součinitel tepelné 
vodivosti 

λD 0,041 W.m
-1

.K
-1 ČSN EN 12667 

Napětí v tlaku při stlačení 10 % σ10 70 kPa ČSN EN 826 

Pevnost v tahu kolmo k desce σmt 15 kPa ČSN EN 1607 

Krátkodobá nasákavost Wp ≤ 1 kg.m
-2

 ČSN EN 1609 

Dlouhodobá nasákavost Wlp ≤ 3 kg.m
-2 ČSN EN 12087 

Bodové zatížení Fp 550 N ČSN EN 12430 

Zatížení stavby vlastní tíhou --- max. 2,520 kN.m
-3 ČSN P ENV 1991-2-1 

Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg
-1

.K
-1 ČSN 73 0540 

Bod tání tt > 1000 °C DIN 4102 

ES certifikát shody 1390-CPD-0168/09/P  Centrum stavebního inženýrství  (CSI) a.s. Praha 

Systém řízení jakosti ISO 9001:2001 – certifikát č.6001405 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha 

Systém péče o životní prostředí ISO 14001:2004 – certifikát č. 196281 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha 
Spádové klíny ROCKFALL jsou řezány z desek Dachrock. 

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů 
může docházet ke změnám jejich vlastností.            
                                         

 OZNAČOVÁNÍ - příklady 
Díly – sestavy spádových klínů:  ROCKFALL  F  - kompletní sestava (1. řada: prvky a – f, 2. řada: prvky a – d, 3. řada: prvky a – b). (Celkový 
rozměr dílu F je 6 x 1,5 m, výška od 0 do 120 mm, v půdoryse kvadrant.)  
Jednotlivé prvky spádových klínů uvnitř dílu – sestavy F (označení na výkrese): a – f. 
Rovinné podkladní desky: ROCKFALL  80 mm, ROCKFALL 160 mm – pouze v těchto dvou rozměrech. 

 



 
 

PLOCHÉ STŘECHY    TECHNICKÝ LIST 
 

SPÁDOVÉ DESKY ROCKFALL 
SYSTÉM TEPELNĚIZOLAČNÍCH SPÁDOVÝCH DESEK PRO PLOCHÉ STŘECHY 
 
 POPIS VÝROBKU 

Jednostranně řezané desky, klíny a rovinné podkladní desky z kamenné vlny pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizované. 

 OBLAST POUŽITÍ 
Vytvoření nebo zvětšení spádu na rovině ploché střechy, pro náběhy u obrub světlíků, atik, průlezů, ventilačních šachtic a jiných svislých 
konstrukcí prostupujících rovinou střechy, pro napojení stupňů střechy.  

 VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL 
Tepelněizolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost - deska je v celém objemu 
hydrofobizovaná. Paropropustnost. Tvarová stálost. 

 BALENÍ 
Desky jsou baleny v polyetylénové fólii s označením výrobce a základními údaji o výrobku. Klíny jsou baleny do kartonových krabic. ROCKWOOL 
je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“. 

SPÁDOVÉ  DESKY  ROCKFALL 

Spádové desky 
ROCKFALL 

 
20 - 40 mm 
40 - 60 mm 
60 - 80 mm 

Slouží k vytvoření spádu na ploché bezespádové  
střeše jednostranně zešikmenými deskami o 
tloušťce od 20 do 40 mm, od 40 do 60 mm a od 
60 do 80 mm.  
Spád je tvořen na délce 1 m (spád 2 %).  Ve 
větších tloušťkách se spádové desky podkládají 
rovinnými deskami ROCKFALL  60 mm. 
Formát všech desek je 500 x 1000 mm. 

 
 

 
 
 

DOPLŇKOVÝ  SORTIMENT  ROCKFALL 

Protispádové 
desky 

ROCKFALL 
0 – 60 mm 
0 – 80 mm 
0 – 100 mm 

0 – 120 mm 
0 – 140 mm 

Slouží k vytvoření protispádu a dlouhých náběhů 
mezi atikou, zvýšeným stupněm  
střechy a úžlabím jednostranně zešikmenými 
deskami do ztracena. 
Délka desek ve směru sklonu je 500 nebo 1000 

mm, formát 500 x 1000 mm. 

 

Atikové klíny 
ROCKFALL 
50 x 50 mm 
60 x 60 mm 
80 x 80 mm 

100 x 100 mm 120 
x120 mm 

Trojhranný klín slouží k plynulému přechodu 
hydroizolace ze střešní roviny na rovinu svislou 
(na atiky, obruby světlíků, průlezy, ventilační 
šachty a jiné svislé konstrukce). 
Délka všech klínů je 1 000 mm. 

 

Rovinné podkladní desky: ROCKFALL 60 mm (pro spádové desky); ROCKFALL  80 mm a ROCKFALL 160 mm (pro spádové klíny). 
Poznámka: Jakékoliv jiné požadavky je nutné konzultovat se specialisty na ploché střechy. 

TECHNICKÉ PARAMETRY  
Vlastnost Označení Hodnota Jednotka Norma 

Třída reakce na oheň --- A1 --- ČSN EN 13501-1 

Deklarovaný součinitel 
tepelné vodivosti 

rovinné podkladní desky 
λD 

0,039 
W.m

-1
.K

-1 ČSN EN 12667 
ostatní desky a klíny 0,041 

Napětí v tlaku při 
stlačení 10 % 

rovinné podkladní desky 
σ10 

30 
kPa ČSN EN 826 

ostatní desky a klíny 70 

Pevnost v tahu kolmo 
k desce  

rovinné podkladní desky 
σmt 

7,5 
kPa ČSN EN 1607 

ostatní desky a klíny 15 

Bodové zatížení 
rovinné podkladní desky 

Fp 
350 

N ČSN EN 12430 
ostatní desky a klíny 550 

Zatížení stavby vlastní 
tíhou 

rovinné podkladní desky 
--- 

max. 1,932 
kN.m

-3 ČSN P ENV 1991-2-1 
ostatní desky a klíny max. 2,520 

Krátkodobá nasákavost Wp ≤ 1 kg.m
-2

 ČSN EN 1609 

Dlouhodobá nasákavost Wlp ≤ 3 kg.m
-2 ČSN EN 12087 

Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg
-1

.K
-1 ČSN 73 0540 

Bod tání tt > 1000 °C DIN 4102 

ES certifikát shody 1390-CPD-0168/09/P  
Centrum stavebního inženýrství  (CSI) a.s. 

Praha 

Systém řízení jakosti ISO 9001:2001 – certifikát č.6001405 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha 

Systém péče o životní prostředí ISO 14001:2004 – certifikát č. 196281 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha 
Rovinné podkladní desky ROCKFALL jsou řezány z desek Spodrock a ostatní desky a klíny z desek DACHROCK. 

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů 
může docházet ke změnám jejich vlastností.        

 OZNAČOVÁNÍ - příklady 
Spádové desky:  ROCKFALL  20 - 40 (deska se spádem 2%, rozměr 500 x 1000 mm, tloušťka 20 až 40 mm). 
Doplněk spádových desek - rovinná podkladní deska: ROCKFALL 60 (pouze jediná tloušťka). 
Protispádový klín: ROCKFALL 0 – 80 (rozměr 500 x 1000 mm, sklon ve směru šířky nebo délky – nutno vyznačit). 
Atikový klín: ROCKFALL 100 x 100 (délka 1000 mm). 

Rockwool, a. s.   
  Cihelní 769, 735 31 Bohumín 3 

tel: +420 596 094 111, fax: +420 596 033 152 
technické informace: 800 161 161 ; fax pro objednávky : 800 122 122 

e-mail: info@rockwool.cz,  www.rockwool.cz 
Vydáno: 22. září 2010                                                 © Copyright:  ROCKWOOL, a. s.  
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Definice a vlastnosti

Poriment® je moderní lehký silikátový materiál vzniklý zatvrd nutím cementové pěny, vyráběný pomocí moderní, počítačem řízené 

technologie. Do některých typů je přidáván drcený poly styren za účelem lepších tepelněizolačních vlastností a snížení objemové 

hmotnosti. Lité cementové pěny Poriment® se dopravují na stavbu v tekutém stavu autodomíchávačem a představující alternativu 

pro stavební materiály typu pěnobeton, polystyrenbeton, deskový polystyren atd. 

V místě stavby nezůstávají zbytky nespotřebovaného materiálu, protože ukládka probíhá čerpáním z autodomíchávače přes 

speciální dieselové čerpadlo Aeronicer® II. Díky tomu je tento postup rychlý a šetrný k již upraveným plochám (zahradám apod.) 

bez nároků na zdroj vody a přípojku elektrické energie.

Způsob značení 

Jednotlivé typy pěny Poriment® se rozlišují písmeny a číslem v názvu. Jestliže se v názvu vyskytuje písmeno P, jedná se  

o Poriment® s obsahem polystyrenu, je-li v názvu písmeno W (watter), je lehkosti materiálu dosaženo pouze napěněním přísady 

s vodou obsaženou v cementové suspenzi. Je-li v názvu písmeno M, k pěnění směsi dochází v maltárně. Obsahuje-li název 

písmeno S, jedná se o Poriment®, který má hustší konzistenci uzpůsobenou k ukládce do spádu. Číslo za označením Poriment® 

označuje suchou objemovou hmotnost materiálu. 

Příklad značení: 

PORIMENT® PS 500 označuje cementovou litou pěnu s polystyrenem, s hustší konzistencí pro ukládku do spádu se suchou 

objemovou hmotností 500 kg/m3.

Vlastnosti obecně

■  suchá objemová hmotnost 300–1200 kg/m3 dle typu 

■ pevnost v tlaku 0,3–2,0 MPa 

■  součinitel tepelné vodivosti od 0,068 W/mK v suchém stavu 

■  vyrovnávací vrstvy už od 2 cm tloušťky 

1  ANHYMENT®

2  separační vrstva

3  kročejová izolace (podle potřeby)

4  hydroizolace (podle potřeby)

5 PORIMENT® P

6  nosný podklad

Konvenční řešení podlahy

Moderní řešení podlahy



Varianty

PORIMENT® P
 základní a nejpoužívanější typ pro výplně hluchých míst v konstrukci,  

vyrovnávací vrstvy a na tepelněizolační vrstvy

■  cementová litá pěna s poly styrenem o tekuté konzistenci vhodná pro podlahová souvrství nebo pro výplně 

■  suchá objemová hmotnost 300, 400 a 500 kg/m3 

■  pevnost v tlaku 0,3–0,5 MPa (dle typu) 

■  součinitel tepelné vodivosti od 0,068 W/mK v suchém stavu

■  minimální tloušťka vrstvy 4 cm

 

PORIMENT® PS
pro spádové vrstvy na plochých střechách, výplně hluchých míst v kon strukci a na tepelněizolační vrstvy

■  cementová litá pěna s poly styrenem o stabilnější konzistenci, vhodná pro spádové klíny na plochých střechách 

■  suchá objemová hmotnost 500 kg/m3 

■  pevnost v tlaku 0,5 MPa 

■  maximální sklon 8 % 

■  minimální tloušťka vrstvy 4 cm

PORIMENT® W
pro tenkovrstvé vyrovnávky v podlahách

■  cementová litá pěna o velmi tekuté konzis tenci a vyšší pevnosti v tlaku, vhodná zejména pro tenkovrstvé vyrovnávky

■  suchá objemová hmotnost 600 kg/m3

■  pevnost v tlaku 1,2 MPa 

■  pochozí po 1–2 dnech 

■  minimální tloušťka vrstvy 2 cm

PORIMENT® WS
pro spádové vrstvy na kotvení izolací

■  cementová litá pěna o stabilnější konzistenci a vyšší pevnosti v tlaku pro spádové klíny, kde se předpokládá kotvení 

izolací do této vrstvy

■  suchá objemová hmotnost 700 kg/m3 

■  pevnost v tlaku 2,0 MPa 

■  maximální spád 4 % 

■  minimální tloušťka vrstvy 2 cm

PORIMENT® M
pro výplně hluchých míst v konstrukci a vyrovnávací vrstvy

■  cementová litá pěna vyráběná výhradně bez polystyrenu

■  do směsi je přidáván jako plnivo písek a k napěnění směsi dochází přímo v maltárně

■  je používán hlavně v případech, kdy je projek tantem předepsána vyšší objemová hmotnost

■  suchá objemová hmotnost 600, 900 a 1200 kg/m3 

■  pevnost v tlaku 0,4–2,0 MPa (dle typu)

■  součinitel tepelné vodivosti od 0,15 W/mK 



Výhody a oblasti použití

PORIMENT® – obecné použití

■ výplně hluchých míst v konstrukci 

■ výplně dutých prostorů, zemních dutin a kanálů 

■ výplně výkopů okolo bazénů 

■ vyrovnávací vrstvy 

■ tepelněizolační vrstvy 

■ izolační vrstvy pro dálková topná vedení 

■ spádové vrstvy na plochých střechách 

■ spádové vrstvy na podzemních konstrukcích

 

PORIMENT®  – obecné výhody

■  moderní výplňový a tepelněizolační materiál vhodný pro novostavby  

i rekonstrukce

■ nízká objemová hmotnost 

■ snadná zpracovatelnost – rychlá a jednoduchá pokládka 

■ rovnoměrná a konstantní kvalita povrchové vrstvy 

■  dovoz na stavbu autodomíchávačem – objednáváte jen tolik, kolik opravdu  

spotřebujete 

■ není potřeba přípojky vody ani elektrické energie

■ s jedním čerpadlem kapacita ukládky až 17 m3 za hodinu 

■ není třeba provádět dilatační spáry vzhledem k výplňové a vyrovnávací funkci 

■ snížení nákladů – odpadají zbytečné přípravné a úklidové práce

■  čerpání speciálními čerpadly, nezávislými na přípojce vody a zdroji energie,  

a to až na vzdálenost 200 m nebo až do výšky 80 m

Výhody ve vazbě na typ konstrukce

Podlahy

■ dokonalé zalití a ochrana rozvodů vedených v podlaze 

■ odpadá řezání a skládání desek polystyrenu (starý konvenční postup)

■ vytváří ideální podmínky pro správné položení kročejové izolace

■ nízká objemová hmotnost – od 300 kg/m3

■ neprovádějí se dilatační spáry

Ploché střechy  

■  umožňuje vytvoření spádu až 8 % 

■ rychlost realizace až 1000 m2 za směnu

■ velmi nízká objemová hmotnost – 500 kg/m3

■ snadná doprava až do výšky 80 m nebo na vzdálenost 200 m

■ odpadá složitá manipulace se spádovými klíny

■ snížení zátěže stropních konstrukcí – redukce tloušťky potěru



Typy skladeb podlahových souvrství

Uvedené typy podlahových souvrství vycházejí z vypracované akustické studie respektující požadavky na zvukovou izolaci dle normy 
ČSN 73 0532 a provedené v ateliéru stavební fyziky společnosti ATELIER DEK (číslo protokolu: 2006-8954-TK). Přesné tloušťky 
podlahových vrstev jsou definovány v tiskovém materiálu „Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických 
požadavků“ (09/2007), který je k dispozici na vyžádání u našich obchodníků.



Poradenství a objednávky:

Českomoravský beton, a.s.
Středisko značkových produktů 

Beroun 660, 266 01 Beroun
Tel.: +420 311 644 005
Fax: +420 311 644 010

e-mail: info@cmbeton.cz

www.cmbeton.cz

www.lite-smesi.cz

Výrobce si vyhrazuje právo na změny. Údaje uváděné v tomto tiskovém materiálu mají pouze informativní charakter. Při 

zadávání cementové lité pěny Poriment® do projektu a jeho pokládce je nutné se řídit příslušnými technickými listy, jejichž 

aktuální znění získáte u obchodníků společnosti Českomoravský beton, a.s., nebo na www.lite-smesi.cz.

© Českomoravský beton, a.s., 2008

Razítko smluvního partnera:

Informujte se o našich dalších produktech

MALMIX
®
 – čerstvé maltové směsi EASYCRETE

®
 – lehce zpracovatelný betonANHYMENT

®
 – litý samonivelační potěr
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TECHNICKÝ LIST 

PORIMENT®  

P400 CEMENTOVÁ LITÁ P�NA S POLYSTYRENEM 
PS500 CEMENTOVÁ LITÁ P�NA S POLYSTYRENEM DO SPÁDOVÝCH VRSTEV
  
Charakteristika a složení    

Cementovou p�nu s polystyrenem PORIMENT
®
 (P400, PS500) lze za�adit do skupiny stavebních materiál�

s ozna�ením lehké hmoty. Jedná se o silikátový materiál, který vzniká zatvrdnutím (hydratací) cementu, vody a 
polystyrénových perel ve struktu�e stabilní p�ny. P�na si ve výrobku v �erstvém stavu udržuje svoji stálou strukturu 
po dobu, která je nutná k zatuhnutí cementového mléka. Zatvrdlý výrobek je tvo�en kostrou ze zatvrdlého cementu 
s polystyrénovými perlami a velkým množstvím uzav�ených dutin, které vznikly p�sobením p�ny.  

Použití    

PORIMENT® P400 je vhodný pro : 
Tepeln� izola�ní vrstvy (podlahy, st�echy…) 

Výpln� hluchých míst v konstrukci 

Vyrovnávací vrstvy v podlahách 

Výpln� dutých prostor�, zemních dutin a kanál�

Výpln� výkop� okolo bazén�

Izola�ní vrstva pro dálková topná vedení 

Není ur�en pro roznášecí vrstvy v podlahách nebo pro náhradu pot�r� (p�i použití v podlahách musí být nad 
vrstvou z Porimentu vždy vrstva roznášející koncentrované zatížení na zatížení plošné). 

PORIMENT® PS500 je p�evážn� ur�en pro : 
 Spádové vrstvy plochých st�ech do sklonu 8%. 

Není ur�en pro použití  jako finální povrch. Je nutné jej opat�it hydroizola�ní vrstvou) 

Výroba a doprava    

PORIMENT
®
 se vyrábí p�ímo na staveništi v mobilním za�ízení AERONICER II. Toto za�ízení slouží zárove� jak 

k výrob� �erstvého PORIMENTu
®
, tak i k jeho �erpání na místo uložení (lití). Autodomícháva�em se na staveništ�

z betonárny p�iveze namíchaná cementová suspenze, ta se vypouští do za�ízení AERONICER II, kde probíhá její 
nap�n�ní pomocí speciální nap��ovací p�ísady, �ímž vzniká cementová p�na. K té jsou p�isávány polystyrenové 
perly a následným smícháním vzniká �erstvá sm�s PORIMENTu

®
. Ta se pak �erpá na místo uložení. 

Pro výrobu a �erpání PORIMENTu
®
 není nutná elektrická ani vodovodní p�ípojka. 

Vlastnosti PORIMENTu® P400    
• Objemová hmotnost. PORIMENT

®
 P400 se vyrábí s deklarovanou objemovou hmotností 400 kg/m

3
.

v suchém, zatvrdlém stavu. V pr�b�hu výroby je nutno po�ítat s odchylkami v objemové hmotnosti              
(520 kg/m

3
) ± 10%. Stejn� tak u finální, suché objemové hmotnosti. 

• Pevnost. Pevnost v tlaku v suchém stavu po minimáln� 28mi dnech je 400 kPa., v tahu za ohybu 200 kPa 

• Tepelná vodivost. Sou�initel tepelné vodivosti � (W.m
-1

.K
-1

) se pohybuje v rozmezí hodnot 0,096 – 0,108. 

• Neho�lavost. K výrob� je používáno samozhášivého polystyrénu. 

Vlastnosti PORIMENTu® PS500    
• Objemová hmotnost. PORIMENT

®
 PS500 se vyrábí s deklarovanou objemovou hmotností 500 kg/m

3
.

v suchém, zatvrdlém stavu. V pr�b�hu výroby je nutno po�ítat s odchylkami v objemové hmotnosti (630 kg/m
3
) 

± 10%. Stejn� tak u finální, suché objemové hmotnosti. 

• Pevnost. Pevnost v tlaku v suchém stavu po minimáln� 28mi dnech je 500 kPa., v tahu za ohybu 250 kPa 

• Tepelná vodivost. Sou�initel tepelné vodivosti � (W.m
-1

.K
-1

) se pohybuje v rozmezí hodnot 0,114– 0,122. 

• Neho�lavost. K výrob� je používáno samozhášivého polystyrénu. 
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Pokyny pro ukládání PORIMENTu®     
• Doba zpracovatelnosti cementového základu pro PORIMENT

®
 je cca 240 minut. 

• Doba zpracovatelnosti p�ny po vylití je cca 30 minut 

• Tlouš�ka uložené vrstvy PORIMENTu
®
  musí být min. 3 cm pro P400 a 4 cm pro PS500, doporu�ená minimální 

tlouš�ka je 6 cm. P�i tlouš�kách nad 15 cm je nutno po�ítat s poklesem uložené vrstvy do 2% výšky. Vrstvy nad 
20 cm se doporu�uje pokládat ve dvou krocích, po zatvrdnutí p�edchozí vrstvy. 

• Teplota okolního prost�edí v míst� ukládky musí dosahovat minimáln� 5 °C až do dosažení pochozí pevnosti. 
P�i teplotách v rozmezí 0 až 5 °C je hydrata �ní proces tém�� zastaven (PORIMENT

®
 netvrdne) a p�i teplotách 

pod 0 °C hrozí zmrznutí a nenávratné poškození mate riálu. V prostoru �erpadla smí teplota klesnout 
maximáln� na -3 °C. P �i nižších teplotách by mohlo dojít k poškození �erpadla a ke zhoršení technických 
parametr� Porimentu. 

• Vzhledem k typu materiálu a zp�sobu výroby není povrch uloženého Porimentu hladký a dokonale homogenní. 

P�ipouští se drobné kaverny, hrbolky od polystyrénových kuli�ek nebo porozita povrchu. 

• Poriment je pochozí v závislosti na teplot� a typu za 1 až 5 dní. 

• Vzhledem k funkci Porimentu jako výpl�ové a vyrovnávací vrstvy není t�eba provád�t dilata�ní spáry. Trhliny 

neomezují jeho funkci a není t�eba je sanovat. 

• P�i pokládce PORIMENTu
®
 PS500 na plochou st�echu je nutné dodržet dilata�ní spáry budovy. P�i pokládce 

nad 25°C je nutné plochu skráp �t vodou hned po dosažení pochozí pevnosti po dobu cca 3 dn�. 

• Separa�ní vrstva pod PORIMENT
®
 je nutná v p�ípadech, kdy hrozí zate�ení materiálu do podkladních vrstev (a 

vznik akustických most�) a nebo pokud by mohla voda a vlhkost z Porimentu zp�sobit škodu nebo závadu. 
Betonové podklady je nutné navlh�it (ne louže) p�i vrstvách PORIMENTu

®
 do 5ti cm) 

• Na za�átku �erpání musí obsluha výrobního za�ízení projet hadice zhruba 30 litry nap�n�ného cementového 
mléka bez polystyrénu. Je vhodné toto najetí rozlít a rozprost�ít po ploše místnosti, st�echy. 

• Do zatvrdnutí struktury PORIMENTu
®
 nesmí dojít k rozplavení materiálu vodou, dešt�m.  

• Ukládání p�ny je jednoduchý a rychlý pracovní proces, p�i kterém jeden pracovník rozlévá z hadice tekutou 
sm�s a druhý upravuje povrch do požadované roviny. PORIMENT

®
  nevyžaduje vibrování. Po nalití je pot�eba 

horní vrstvu upravit latí nebo srovnávací ty�í. 

• Kapacita výrobního za�ízení je cca 13-17 m
3
 p�ny za hodinu, v závislosti na délce �erpání.  

• Poch�znost PORIMENTu
®
 je po 1 – 5ti dnech. Hotová a vyschlá vrstva je s opatrností pochozí, není však 

schopna dalšího zatížení. Na zatvrdlou vrstvu PORIMENTu
®
  nelze stav�t lešení, žeb�íky, pojížd�t louko�ovými 

koly, apod.. P�edpokládá se pouze zatížení spojené s kladením dalších vrstev (separace, kro�ejová a tepelná 
izolace, izolace proti vod� a vlhkosti apod.).   

Pokyny pro uzavírání PORIMENTu®

• PORIMENT
®
  je nutné pokrýt finální vrstvou. Bu� hydroizola�ní (PS500), nebo roznášecí pro pochozí místnosti 

(P400). PORIMENT
® 

 neslouží p�ímo pro pocházení ani pro lepení nášlapné vrstvy. V p�ípad� využití plochých 
st�ech jako stále pochozí je také nutné spádový klín PORIMENTu

®
 opat�it roznášecí vrstvou – betonová 

mazanina. 

• P�irozená vlhkost PORIMENTu
®
 je 6-12%, zjišt�no gravimetricky. P�i této vlhkosti materiálu je možné jeho 

vrstvu uzav�ít. Je-li podkladem pro PORIMENT
® 

nasákavý materiál (nehlazená betonová deska), je možné 
PORIMENT

® 
 uzav�ít i p�i vyšších vlhkostech –do 18ti %. 

• Do spádové vrstvy PORIMENTu
®
 PS500 nelze použít kotvení jako hlavní p�íchytný systém hydroizolace. Je 

tedy nutné použít bu� natavované, bitumenové pásy, nebo p�itížení hydroizolace (ka�írek). 

Jakékoli dotazy k využití, pokládce a ošet�ování PORIMENTu
® 

 sm��ujte prosím na p�íslušného obchodního 
zástupce, p�ípadn� technologa. 

Zajišt�ní kvality     
Dodávané materiály jsou jsou pr�b�žn� kontrolovány akreditovanou zkušební laborato�í v souladu s kontrolním a 
zkušebním plánem. 

Výrobce 	eskomoravský beton, a.s. má zaveden, udržován a certifikován systém managementu kvality dle 	SN 
EN ISO 9001:2009 pro výrobu a dodávání �erstvého betonu, malt pro zd�ní, pot�rových materiál�, zna�kových a 
speciálních produkt�. 

První pomoc 
P�i zasažení o�í je nutno d�kladn� je propláchnout pitnou vodou a vyhledat léka�skou pomoc. 
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Bezpe�nost a hygiena     
P�i práci s PORIMENTem

®
 P400 a PS500 je nutné dodržovat platné bezpe�nostní a hygienické p�edpisy, 

doporu�uje se používat ochranné rukavice, p�ípadn� ochranné brýle. Po ukon�ení práce je nutno umýt pokožku 
d�kladn� vodou a mýdlem a ošet�it ji vhodným krémem. 

Výstražný symbol :   Xi  - dráždivý 

R-v�ta : R-36/38  - Dráždí o�i a k�ži 
 R-43 - M�že vyvolat senzibilizaci p�i styku s k�ží 

S-v�ta : S-26 - P�i zasažení oka okamžit� d�kladn� vypláchn�te vodou a vyhledejte léka�skou pomoc 
 S-36/37/39 - Používejte vhodný ochranný od�v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli�ejový štít 
  
Výrobce  
	eskomoravský beton, a.s. 
Závod zna�kových produkt�

Beroun 660, PS	 266 01  
I	 : 495 51 272 
http://www.cmbeton.cz 

Platnost  
Od  15. 2. 2010.  

Výrobce si vyhrazuje právo provést zm�ny, které jsou výsledkem technického pokroku. 


