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Anotace

Obsahem této práce je dokumentace stavební části projektu novostavby bytového

domu ke stavebnímu řízení.  Práce  je  zaměřena  především na realizaci  zastřešení  objektu,

proto obsahuje i technologické postupy provádění krovu, pokládky střešní krytiny a zateplení

střešní konstrukce, dále výkres zařízení staveniště a harmonogram prací. 

V závěru je popsána možná varianta zastřešení objektu plochou střechou. Varianty

zastřešení jsou pak porovnány z hlediska provádění

Annotation

Der Betreff dieser Arbeit ist die Dokumentation des Wohnungshauses. Die Arbeit

ist in erster Linie auf die Durchführung einer Bedachung konzentriert,  also sie sowohl die

technologische  Verfahren  zur  Durchführung  eines  Dachstuhls,  zur  Verlegung  den

Bitumenschindeln  und  zur  Verlegung  eines  Wärmedämmstoffes  als  auch  Zeichnung  der

Baustelleeinrichtung und Arbeitsplan  in sich schließt.

Im Abschluss ist eine Alternative des Bedachungs -  ein Flachdach - beschreibt.

Beide Varianten sind vom Gesichtspunkt der Durchführung vergleichen.
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Seznam použitého značení

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci

inž. sítě inženýrské sítě

k. ú. katastrální území

NN nízké napětí

PD projektová dokumentace

PO požární ochrana

SD stavební deník

U součinitel prostupu tepla [W/m2K]

UN požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2K]

UT upravený terén



1. Úvod

Tato  bakalářská  práce  zpracovává  dokumentaci  stavební  části  projektu

novostavby bytového domu v úrovni dokumentace ke stavebnímu řízení.

Protože  je  zaměřena  na  provádění  zastřešení,  jsou  součástí  této  práce  i

technologické postupy montáže krovu, pokládky střešní krytiny a zateplení krovu.

V závěru je popsána možnost varianty zastřešení – jednoplášťová plochá střecha.

Obě varianty jsou pak porovnávány z hlediska náročnosti realizace.

2. Souhrnná technická zpráva

2.1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

Zhodnocení staveniště 

Stavební pozemek se nachází na rohu ulic Bartoníčkova a U Lučního mlýna na

parcele č. 378/42 v k. ú. Opava – předměstí. Parcela označená v katastrální mapě jako

stavební pozemek se nachází v hustě zastavěné oblasti. Územím procházejí tyto inženýrské

sítě: vodovodní a plynovodní řad, kanalizace, teplovod, elektrické a sdělovací vedení. Terén

staveniště je svažitý.

Urbanistické a architektonické řešení stavby

 Jde o obytnou budovu o jednom podzemním a čtyřech nadzemních podlažích. V 1.PP

jsou situovány garážová stání, technické prostory a sklepní kóje, v nadzemních podlažích

byty. 

Budova má tvar obdélníku o rozměrech 31 x 23 metrů a je pro pěší přístupná z ulice U

Lučního mlýna, pro motoristy z ulice Bartoníčkovy. 

Střecha je valbová se sklonem střešních rovin 22°.  Jako střešní krytina jsou

použity asfaltové šablony.

Technické řešení 

Základy:  Základové  pásy  a  patky  pod  nosnými  zdmi  a  sloupy  jsou  provedeny  jako

monolitické dvoustupňové z betonu třídy C16/20. Výška spodního stupně je 400 mm, výška



horního stupně 350 mm. Šířka pásu nebo rozměry patky závisí na rozměrech stěny či sloupu.

Výtahová šachta je založena na železobetonové základové desce tloušťky 400 mm z betonu

třídy C16/20 a oceli 10 425. Pod drénem odvodňujícím vjezd do objektu je základ z prostého

betonu C 12/16 založený v nezámrzné hloubce. Základy pod zdmi a sloupy jsou založeny v

jednotné hloubce – 4,330 m (měřeno od  ±0,000 = 367,75 m n m), pouze úsek základového

pásu pod vraty do garáží je kvůli snížení UT proveden do nezámrzné hloubky – 4,530 m.

Mezi základovými pasy a patkami je provedena vrstva podkladního betonu třídy C 16/20 o

mocnosti 100 mm, která je v místech pod příčkami 1.PP vyztužena 350 mm širokými pásy

KARI sítě KD05-5/150x5/150- 2150x6200. Podkladní beton je proveden na štěrkopískovém

loži mocnosti 200 mm.

Svislé nosné konstrukce: Svislé nosné stěnové konstrukce jsou ve všech podlažích vyzděny z

vápennopískových bloků VAPIS na tenkovrstvou maltu. Jsou použity bloky v tloušťkách 240

mm (obvodové a některé vnitřní zdi), 300 mm a 365 mm (vnitřní zdi, zdivo výtahové šachty).

Nad dveřními otvory ve stěnách tloušťky 240 mm jsou osazeny překlady VAPIS 240L o délce

1250 mm do tenkovrstvé malty. Nad otvory ve stěnách větších tlouštěk (300 a 365 mm) jsou

osazeny  železobetonové  překlady  z  betonu  C20/25  a  oceli  10505  –  tyto  překlady  jsou

provedeny  na  stavbě  jako  staveništní  prefabrikáty.  Překlady  nad  okenními  otvory  jsou

součásti  pozedního  věnce  o  rozměrech  240x300  mm  provedeného  z  betonu  C20/25

vyztuženého ocelí 10505.

V  1.PP  jsou  kromě  nosných  stěn  provedeny  též  monolitické  železobetonové

sloupy s průvlaky. Obé je provedeno z betonu C25/30 vyztuženého ocelí 10505. Sloupy mají

rozměry 300x400x2750 mm, průřezy průvlaků jsou 400x500 mm nebo 300x500 mm.

Příčky:  V 1.PP  a  1.  až  3.  NP jsou příčky vyzděny z vápennopískových  cihelných  bloků

VAPIS na tenkovrstvou maltu o tloušťkách 115 a 75 mm. Nad dveřními otvory jsou osazeny

překlady VAPIS L 115 pro tenkovrstvou maltu. Ve 4.NP jsou použity příčky sádrokartonové;

některé z nich plní funkci ztužujících stěn ocelového nosného rámu krovu.

V koupelnách a na WC jsou před zděnými příčkami předsazeny sádrokartonové

předstěny pro vedení vodovodního a kanalizačního potrubí.

Vodorovné nosné konstrukce: Vodorovné nosné konstrukce ve všech podlažích tvoří převážně

předepjaté stropní panely SPIROLL tloušťky 265 mm. Pouze nad částí chodby jsou pro malé

světlé rozpětí osazeny stropní desky PZD 210.. Stropní panely a desky jsou uloženy na

pozedním věnci 240x300 mm (hodnota délky uložení čel panelůje 150mm), vodorovné

ztužení v rovině panelů zajistí výztuž 10 505 vložená do spar mezi panely a zalitá betonovou

mazaninou C 20/25. Otvory ve stropech jsou řešeny pomocí ocelových výměn. Případné



dobetonávky jsou z betonu C20/25

Strop nad výtahovou šachtou je z předepjatých stropních panelů SPIROLL

tloušťky 265 mm.

Schodiště:  Schodiště  je  dvouramenné  přímočaré.  Podestové  nosníky  jsou  z  válcovaných

profilů I 220, které jsou uloženy na betonové podkladky v kapsách ve zdivu. K podestovým

nosníkům  jsou  přivařeny  tyče  I  120  jako  ocelové  schodnice.  Na  podestové  nosníky  i

schodnice je shora přivařen trapézový plech tloušťky 1 mm o výšce vlny 50 mm. Tento plech

zároveň  vytváří  ztracené bednění pro desku podesty a schodišťové stupně  vybetonované z

betonu C12/16. Tloušťka betonové vrstvy nad vlnou plechu je 40 mm. Spřažení plechu a

betonu je dosaženo pomocí svařované sítě KD05-5/150x5/150- 2150x6200 bodově přivařené

k trapézovému plechu.  Podhled podest  a schodišťových ramen je v nadzemních podlažích

proveden  ze  sádrokartonu,  v  1.PP je  schodiště  bez  podhledu.  Nášlapnou  vrstvu  stupňů  a

mezipodest tvoří vrstva litého teraca tloušťky 25 mm.

Krov a střešní krytina:  Střecha je řešena jako valbová se sklonem střešních rovin 22°, její

konstrukční uspořádání vychází z hambalkové soustavy.  Nosnou konstrukci tvoří  krokve z

dřevěných I nosníků, které jsou v 1/3 podepřeny rámem z ocelových čtverhranných trubek a I

profilů a v další 1/3 rozepřeny kleštinami ztuženými záklopem z prken. Nosníky se skládají z

pásnic  z  rostlého  dřeva  a  stojiny z  OSB desky tloušťky 12  mm.  Nosná  ocelová  rámová

konstrukce je tvořena sloupky ze čtverhranných ocelových trubek TR 4HR 100x6-3000 –ČSN

42 5720.0 a vaznicemi z válcovaných ocelových profilů I 240 – ČSN 42 5550 různé délky,

viz výkres č. 7 – Krov. V obou případech jde o ocel 11 353. Sloupky jsou kotveny do stropní

konstrukce pomocí jednoprutových kotevních šroubů  HPM/L,  M20 pevnosti 5.8 a patního

plechu P6-450x450, rovněž z oceli 11 353.

Nosnou dřevěnou konstrukci tvoří krokve z dřevěných I nosníků výšky 320 mm o

výšce pásnice 60 mm a  délky 13 metrů – délku nosníků upraví podle PD tesaři přímo na

stavbě. Zhruba 4 metry od hřebene jsou krokve rozepřeny kleštinami z hraněného smrkového

řeziva třídy SII o průřezu 2x240x80 mm. Ztužení krovu ve vodorovné rovině zajišťují prkna

z  hraněného  smrkového  řeziva  třídy  SII  tloušťky  26  mm  přibitá  žárem  pozinkovanými

hřebíky  průměru  4  mm  na  horní  plochu  kleštin.  V  úrovni  obvodových  zdí  jsou  krokve

podepřeny vaznicí z hraněného smrkového řeziva třídy SII o průřezu 160x180 mm. Vaznice

je uložena na podkladním prkně ze smrkového řeziva třídy SII tloušťky 40 mm. Vaznice je

kotvena k pozednímu věnci  pomocí  závitových  tyčí  M16x500 z černé  oceli  pevnosti  5.8.

Krokve  jsou  k  ocelovým  i  dřevěným  vaznicím připevněny pomocí  úhelníků  z  ocelového

plechu tloušťky 2,50 mm a pomocí vrutů M10 z oceli pevnosti 5.8.



Ve  střední  části  budovy  (v  části  vymezené  v  podkroví  nosnými  stěnami)  je

sádrokartonový podhled zavěšen na dřevěných I nosnících výšky 280 mm s výškou pásnice

40 mm.. Nosníky jsou kotveny do nosných zdí přes podkladní prkna ze smrkového řeziva

třídy SII  tloušťky 40  mm.  Na  tyto  nosníky  budou shora   žárem pozinkovanými  hřebíky

průměru 4 mm přibity pochůzí lávky z prken tloušťky 26 mm.

 Podklad pro střešní krytinu je proveden z OSB desek tloušťky 35 mm přibíjenými

shora na krokve žárem pozinkovanými hřebíky průměru 4 mm.

Pro zateplení pod krokvemi je nutný rošt z latí z řeziva SII o průřezu 60x60mm.

Latě budou přišroubovány na krokve pomocí vrutů M10  z oceli pevnosti 5.8.

Jako střešní krytina jsou použity asfaltové šablony IKO přibíjené k záklopu z OSB

desek. Pod šablonami je položen podkladní asfaltový pás IKO Armourbase.

Výplně  otvorů:  Jako výplně  okenních otvorů  jsou použity plastová okna Alphaline 20 od

výrobce  VPO plast.  Rozměry,  technické  parametry a  počet  oken  jsou uvedeny ve výpise

truhlářských prvků. 

Výplně  dveřních  otvorů  včetně  zárubní  jsou  blíže  specifikovány  ve  výpisech

truhlářských a zámečnických výrobků.

Povrchové  úpravy  stěn:  V bytech  a společných  prostorách  v 1.  Až 4.  NP jsou provedeny

hladké štukové vápenocementové omítky nanášené ve dvou vrstvách – jádro a štuk. V 1.PP

jsou  provedeny  vápenocementové  hrubé  omítky  nanášené  opět  ve  dvou  vrstvách.

V koupelnách, na WC a v kuchyňských koutech je na omítku lepen keramický obklad, jehož

výška je udána na výkresech jednotlivých podlaží.

Povrchové úpravy stropů:  V nadzemních podlažích bude obdobně jako na stěnách natažena

dvouvrstvá štuková vápennocementová omítka, v 1.PP pak omítka vápenocementová hrubá..

Podlahy:  V komunikačních a společných prostorách je provedena nášlapná vrstva z litého

teraca tloušťky 25 mm kladeného na betonovou mazaninu tloušťky 80 mm.

V obytných místnostech je skladba podlah následující: desky z minerálních vláken

Rockwool Steprock tloušťky 40 mm, 2x cementotřískové desky CETRIS tloušťky 12 mm,

nášlapná  vrstva.  Nášlapnou  vrstvu  mohou  tvořit  vlýsky,  dřevěné  parkety,  linoleum  nebo

koberec. Podlaha je po celém svém obvodu oddělena od svislých konstrukcí 20 mm silným

páskem kročejové izolace, který je překryt vhodnou soklovou lištou. Poznámka: v 1.NP jsou

jako izolační vrstva použity desky Rockwool Floorrock tloušťky 70 mm z důvodu snížení

hodnoty součinitele prostupu tepla.

V koupelnách a na WC mají podlahy následující skladbu: desky z minerálních

vláken  Rockwool  Steprock  tloušťky  40  mm,  hydroizolační  pás  Bitalgit  S,  cementová



mazanita tloušťky 40 mm, lepidlo, keramická dlažba. Podlaha je opět po celém svém obvodu

oddělena od svislých konstrukcí 20 mm silným páskem kročejové izolace, který je překryt

keramickou  soklovou  lištou.  Poznámka:  v  1.NP  jsou  jako  izolační  vrstva  použity  desky

Rockwool Floorrock tloušťky 70 mm z důvodu snížení hodnoty součinitele prostupu tepla.

Zateplení: Po celé výšce objektu je proveden kontaktní zateplovací systém. Skladba souvrství

nad UT je následující: lepící a stěrková hmota Weber tmel 700, fasádní samozhášivé desky z

EPS  100  tloušťky  160  mm  kotvené  hmoždinkami,  stěrka  Weber  tmel  700  vyztužená

skleněnou síťovinou r 117 a 101, Podkladní nátěr Weber podklad A, tenkovrstvá silikonová

omítka.

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

Stavba je se souhlasem správců dotčených inž. sítí a v souladu s pravidly a

předpisy vydanými těmito správci napojena na veřejný vodovod, na splaškovou i dešťovou

kanalizaci, na teplovod, plynovod, na vedení NN a sdělovací vedení. 

Pěší přístup do budovy je možný z ulice U Lučního mlýna. Stávající chodník a

budova jsou propojeny 2,35 metru širokým chodníkem zřízeným v rámci terénních úprav

kolem novostavby. Chodník tvoří betonová dlažba kladená do pískového lože; je lemován

betonovými obrubníky.

Pro motoristy je vjezd do garáží v 1.PP a na parkoviště při jihovýchodním průčelí

domu zajištěn z ulice Bartoníčkovy dvěma samostatnými účelovými komunikacemi

napojenými na stávající místní komunikaci.

Vliv stavby na životní prostředí 

Nepředpokládají se žádné mimořádné negativní vlivy na ŽP.

Řešení bezbariérového užívání 

Bezbariérový přístup do budovy je možný po rampě před vchodem z ulice U

Lučního mlýna. Rampa o sklonu 7,5% má šířku 2,35 metru a délku 5000 m. Je provedena

jako zhutněný násyp ze zeminy vytěžené při výkopových pracech, na který je do pískového

lože uložena betonová dlažba se zdrsněným povrchem. Aby se zabránilo deformacím násypu,

jsou po obou jeho stranách vybetonovány opěrné zídky šířky 300 mm, které jsou založeny v

nezámrzné hloubce. Do těchto zídek je také kotveno zábradlí rampy.

Vyšší podlaží a 1.PP jsou zpřístupněny pomocí osobního výtahu s kabinou o



rozměrech 1100x1400 mm.

Byty nejsou navrženy pro bezbariérové užívání, nicméně v bytech číslo 4, 5, 13,

14, 22 a 23 je možné dispozici a vybavení bytu upravit.

Průzkumy a měření

Nejsou součástí této bakalářské práce.

Údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový

systém

Nejsou součástí této bakalářské práce.

Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní

soubory

Stavba je rozčleněna na tyto stavební objekty:

SO 01 Bytový dům

SO 02 Plynovodní přípojka

SO 03 Vodovodní přípojka

SO 04 Kanalizační přípojky

SO 05 Teplovodní přípojka

SO 06 Přípojka NN a sdělovacího vedení

SO 07 Terénní úpravy

SO 08 Parkoviště a účelové komunikace

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

Nepředpokládají se žádné negativní vlivy dokončené stavby na okolní zástavbu

ani na ŽP. 

Protože je stavba realizována v hustě zastavěné oblasti, je nutné v průběhu

výstavby dodržovat pokyny a limity vydané místní hygienickou stvanicí. Především v

časovém intervalu 22:00 až 6:00 nebudou prováděny žádné stavební ani montážní práce. V

případě, že během směny budou zněčištěny přilehlé veřejné komunikace, musí být nejpozději

na konci směny očištěny.



Způsob zajištění BOZP

Během výstavby budou důsledně dodržovány tyto předpisy: 

-Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce (část V.),

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

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků,

-  Nařízení  vlády  č.  494/2001 Sb.,  kterým  se  stanoví  způsob  evidence,  hlášení  a  zasílání

záznamu o  úrazu,  vzor  záznamu o  úrazu  a  okruh  orgánů  a  institucí,  kterým  se  ohlašuje

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu,

-  Vyhláška  č.  288/2003  Sb.,  kterou  se  stanoví  práce  a  pracoviště,  které  jsou  zakázány

těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým,

a podmínky,  za nichž mohou mladiství výjimečně  tyto  práce konat z důvodu přípravy na

povolání.

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

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

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

zdraví při práci na staveništích,

- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

- Zákon 352/2003 Sb., o požární ochraně,

- Zákon č. 133/1986 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů,

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

úrazu,

- Vyhláška č. 240/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb.,

o bezpečnosti a ochraně  zdraví při práci a bezpečnosti provozu při  hornické činnosti a při

činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů,

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

- Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a

Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při

stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se

mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb.,

o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích,

- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,

-  Nařízení  vlády  č.  101/2005  Sb.  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a  pracovní



prostředí,

- Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce 

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

technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů,

- Nařízení vlády č. 405/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým 

se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů,

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a

zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů,

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanovuje způsob a organizace práce a pracovních

postupů,  které  je  zaměstnavatel  povinen  zajistit  při  provozování  dopravy  dopravními

prostředky,

- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné

prostředky,

-  Zákon  č.  258/2000 Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně  některých  souvisejících

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních,

-  ČSN  34  0350  Elektrotechnické  předpisy  ČSN.  Předpisy  pro  pohyblivé  přívody  a  pro

šňůrová vedení,

- ČSN 26 9030 Skladování, zásady bezpečné manipulace,

- ČSN ISO 12480-1 Jeřáby. Bezpečné používání,

-  ČSN  49  6100  Dřevozpracující  zřízení.  Požadavky  bezpečnosti  na  konstrukci  strojů  a

zařízení, 

- ČSN 49 6105 Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky na kotoučové a válcové

pily,

- ČSN EN ISO 10882-1 - Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech -

Odběr  vzorků  poletavých  částic  a  plynů  v  dýchací  zóně  svářeče  -  Část  1:  Odběr  vzorků

poletavých částic, dále z technologických předpisů výrobce použitých maltovin,

- ČSN ISO 8792 - Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při používáni

- ČSN EN 13414-1 - Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1:

Vázací prostředky pro všeobecně zdvihací práce

- ČSN ISO 12480-1 – Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně



-  ČSN  ISO  7752-1  –  Zdvihací  zařízení.  Ovládání,  uspořádání  a  charakteristiky.  Část  1:

Všeobecné zásady  

−

2.2. Mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré  použité  stavební  materiály  a  konstrukce  jsou  použity  v  souladu  s

doporučeními jejich výrobců.  Statický výpočet, který prokazuje, že stavba je navržena tak,

aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby

nebo její  části,  větší  stupeň  nepřípustného  přetvoření,  poškození  jiných  částí  stavby nebo

technických  zařízení  anebo  instalovaného  vybavení  v důsledku  většího  přetvoření  nosné

konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině, není součástí této

bakalářské práce.

2.3. Požární bezpečnost 

Není součástí této bakalářské práce.

2.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Všechny  materiály  použité  při  výstavbě jsou  nezávadné  a  neohrožují  zdraví

pracovníků  stavby ani obyvatelé domu. U všech materiálů je jejich nezávadnost doložitelná

certifikáty a prohlášeními o shodě. Novostavba bude mít minimální negativní vliv na ŽP.

Stavební a nebezpečný odpad bude likvidován v souladu se zákonem 185/2001 Sb

o odpadech a v souladu s místními vyhláškami.

2.5. Bezpečnost  při užívání 

Nejsou  stanoveny  žádné  požadavky  na  užívání  domu,  kromě  bezpečného

zacházení  s  elektrorozvody,  elektrickými  spotřebiči,  pro  které  jsou  stanoveny  návody  v

obsluze a opravy prováděné oprávněnými osobami. 



2.6. Ochrana proti hluku

Obvodové stěny, stropy i mezibytové příčky splňují požadavky na zvukovou,

případně kročejovou neprůzvučnost.

2.7. Úspora energie a ochrana tepla

Podrobné řešení energetické náročnosti budovy není předmětem této bakalářské

práce, nicnémě k textové části jsou přiloženy tepelnětechnické posudky obvodové stěny, obou

variant zastřešení a podlah 1.NP.

2.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Bezbariérový přístup do budovy je  možný po rampě  před  vchodem z  ulice  U

Lučního mlýna. 

Vyšší  podlaží  a  1.PP jsou  zpřístupněny pomocí  osobního výtahu  s  kabinou  o

rozměrech 1100x1400 mm.

Únikové cesty v budově jsou viditelně označeny cedulkami. 

Nástupní  a  výstupní  stupně  schodišťových  ramen  budou  opatřeny  reflexními

pruhy.

2.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

V podloží  se  nevyskytuje  radon ani  spodní  voda,  pro ochranu  konstrukcí  pod

terénem tedy postačí běžné hydroizolace.

Stavba nezasahuje do žádných ochranných pásem inž. sítí ani do vodárenských ochranných

pásem.

Výskyt seizmicity či vlivů poddolování je velmi nepravděpodobný.



2.10. Ochrana obyvatelstva

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky zákonů 183/2006 Sb.a 500/2006

Sb.

3. Technologický postup provádění krovu

3.1. Obecné informace

Tento technologický postup stanovuje pravidla pro provádění zastřešení bytového

domu  U  Lučního  mlýna  15.  Jde  o  obytnou  budovu  o  jednom  podzemním  a  čtyřech

nadzemních podlažích.  V 1.PP jsou situovány garážová stání, technické prostory a sklepní

kóje, v nadzemních podlažích byty. 

Střecha je valbová, sklon střešních rovin je 22°. Jako střešní krytina jsou použity

asfaltové  šablony  přibíjené  k záklopu  z OSB  desek.  Pod  šablonami  je  položena  pojistná

hydroizolace.  Nosnou  konstrukci  tvoří  krokve  z  dřevěných  I  nosníků,  které  jsou  v  1/3

podepřeny  rámem  z  ocelových  čtverhranných  trubek  a  v  další  1/3  rozepřeny  kleštinami

ztuženými záklopem z prken.

Vzhledem k tomu, že podkroví je obytné, je nezbytné zateplení krovu. Zateplení

je provedeno deskami z minerální  vlny mezi a  pod krokvemi.  Na vnitří  líc spodní vrstvy

tepelné  izolace  je  připevněna  parozábrana.  Podhled  krovu  je  ze  sádrokartonových  desek

přišroubovaných na hliníkové profily.

3.2. Materiály

Čtverhranné ocelové trubky TR 4HR 100x6-3000,  válcované ocelové profily I

240, patní plech P6-450x450, vše z oceli 11 353. Jednoprutové kotevní šrouby HPM/L, M20

pevnosti 5.8, plechy z černé oceli tloušťky 2 mm.

Dřevěné I nosníky výšky 320 mm o výšce pásnice 60 mm a délce 13 metrů  a

dřevěné I nosníky výšky 280 mm s výškou pásnice 40 mm o délce 10,3 metrů. Nosníky mají



pásnice z rostlého dřeva a stojina z OSB desek tloušťky 10 nebo 12 mm.

Hraněné řezivo třídy SI: fošny 240x80 mm, hranoly 160x180 mm.

Hraněné řezivo třídy SII:  prkna  tloušťky 26 mm, fošny tloušťky 240x40 mm,

hranoly 60x60 mm.

Žárem pozinkované hřebíky průměru 6 mm , závitové tyče M16x500 z černé oceli

pevnosti 5.8, úhelníky z ocelového plechu tloušťky 2,50 mm, vruty M10 z oceli pevnosti 5.8.

OSB desky tloušťky 35 mm.

Nátěrová hmota Lignofix E-PROFI.

3.3. Doprava

Veškeré  tyčové  prvky  bez  ohledu  na  materiál  budou  na  stavbu  dovezeny  ve

vodorovné  poloze  (v  případě  I  nosníků  naplocho)  na  tahači  s návěsem.  Návěs  musí  mít

rovnou  a  čistou  ložnou  plochu,  umožňující  podložení  tyčí  v  kterémkoliv  místě  ložného

prostoru  dle  délky  a  tvaru  převáženého  prvku  tak,  aby  nedocházelo  k  deformacím

převážených prvků.

3.4. Převzetí materiálů

Veškeré  materiály  bude  přebírat  stavbyvedoucí  a  o  převzetí  sepíše  zápis  do

stavebního deníku. U dřevěných I nosníků  a hraněného řeziva prohlídkou a porovnáním s

dodacím listem zkontroluje, zda dodané výrobky odpovídají specifikaci v PD, zda řezivo není

sukovité, je bez trhlin a není napadeno biotickými škůdci a zda je řádně chemicky ošetřeno

proti škůdcům a zda nosníky nejsou poškozeny například dopravou. U ocelových tyčí, trubek

a  plechů  kontroluje  druh výrobku podle  dodacích  listů;  taktéž  u  spojovacích  a  kotevních

prostředků kontroluje druh a množství.

 Od dodavatelů bude vyžadovat dodací listy a certifikáty příslušných materiálů.

3.5. Skladování 

Dřevěné  I  nosníky  a  řezivo  budou  po  dovezení  na  staveniště  složeny  na

zpevněnou a odvodněnou skládku. Řezivo a nosníky musí být položeny naplocho na dřevěné

podkladní hranoly výšky nejméně  300mm. Vzdálenost  mezi hranoly musí být  taková, aby



nedocházelo k deformacím vazníků  (orientačně  asi  1,5 metru).  Dřevěné výrobky musí být

roztříděny podle druhu do samostatných hrání o výšce nejvýše 2 metry a řádně  označeny.

Proti nepřízni počasí musí být  přikryty zatíženou nepromokavou fólií.  Mezi hráněmi musí

zůstat průchody šířky nejméně 90 cm.

3.6. Manipulace

Při  ruční  manipulaci  musí  prvky  přenášet  tolik  pracovníků,  aby  nedošlo

k deformování těchto prvků.

Pro zavěšení břemen na jeřáb bude použitý dvoupramenný řetězový úvazek

o délce 2x8,5 m a nosnosti 14 tun (pro úhel sklonu do 45°) nebo 10 tun (pro úhel sklonu do

60°) se závěsným okem.

3.7. Převzetí pracoviště

Realizace krovu se v podstatě skládá ze dvou procesů: z výroby ocelové

konstrukce a z výroby dřevěné konstrukce. Předání a převzetí pracoviště tudíž bude

provedeno nadvakrát.

Při přejímce pracoviště stavbyvedoucí a vedoucí montážní čety zkontrolují kvalitu

a správnost provedení předchozích prací, tedy polohu, tvar, rozměry,  rovinnost a únosnost

pozedního věnce a stropu nad posledním nadzemním podlažím. Budou-li na pozedním věnci

zjevné odchylky od vodorovné roviny, musí být vyrovnány cementovou maltou, která v době

osazování vazníků musí dosahovat nejméně 75% své předepsané pevnosti.

. Obr. 4. 1 Skladování dřevěných I nosníků



O  převzetí  pracoviště  bude  proveden  Zápis  předání  a  převzetí  pracoviště  podepsaný

stavbyvedoucím, nebo jinou pověřenou osobou. Dále musí být proveden zápis do stavebního

deníku.

Podepsáním protokolu a zápisem do stavebního deníku přejímající pracovník prohlašuje, že

předchozí  práce  jsou  provedeny  správně  a  zavazuje  se  provést  práce  následující

v odpovídající  kvalitě  a  rozsahu dle projektové  dokumentace.  A obráceně  – při  přejímání

dokončeného díla stavbyvedoucí podpisem ztvrzuje, že práce byla provedena v požadované

kvalitě.

3.8. Obecné pracovní podmínky

Na staveništi musí být zřízena vodovodní a kanalizační přípojka a přípojka NN

s hlavním staveništním rozvaděčem a samostatným rozvaděčem pro jeřáb. Pro přechodné

uložení materiálů musí být v dosahu jeřábu zřízeny skládky.

Před montáží krovu musí být dokončeny stropy nad nejvyšším podlažím, musí být

vyzděny nosné stěny včetně  ztužení pozedním věncem z betonu C20/25 a oceli 10505. Po

obvodu půdorysu musí být dobetonován pozední věnec. Pevnost věnec v době realizace krovu

musí prokazatelně  dosahovat nejméně  75% konečné únosnosti.  Případné nerovnosti  věnce

budou vyrovnány cementovou maltou. Taktéž musí být dokončena výtahová šachta včetně

zastropení a osazení I nosníků nesoucích výtahovou kabinu. Do stropní konstrukce musí být

zabetonovány  kotevní  šrouby  pro  kotvení  ocelové  konstrukce.  Do  pozedního  věnce  na

obvodových zdech musí být zabetonovány závitové tyče.

Kolem pracoviště musí být zřízeno ochranné hrazení o výšce 1,2m.

Minimální teplota pro osazování vazníků a přibíjení záklopu není omezena.

Při snížené viditelnosti (pod 30 m), bouřce, sněžení nebo při rychlosti větru větší

než 10,7 m/s bude montáž přerušena, nezabudované prvky budou uloženy na skládku podle

pokynů uvedených v odstavci o skladování. Práce ve výškách musí provádět vždy minimálně

dva pracovníci.

3.9. Personální obsazení

Složeni pracovní čety:



•  2  svářeči  –  musí  mít  platný  svářečský  průkaz.  Jeden  z  nich  bude  pověřen  přebíráním

staveniště  a  zapisováním do SD. Svářeči  s  pomocnými  dělníky připraví  ocelovou nosnou

konstrukci podle PD včetně jejího ukotvení ke stropní konstrukci

• 4 tesaři – všichni musí být vyučení v oboru. Podle pokynů vedoucího čety připraví nosnou

konstrukci krovu a posléze i záklop pod střešní krytinu.

• vedoucí tesař – přejímá pracoviště a předává dílo, řídí práci čety tesařů.

• 4 pomocní dělníci – alespoň dva z nich musí mít vazačský průkaz. Podle pokynů svářečů a

tesařů dopravují a připravují materiály,

• jeřábník – s jeřábnickým průkazem pro příslušný typ jeřábu.

Všichni pracovníci musí kromě dokladů o pořebné kvalifikaci doložit i potvrzení

od lékaře, že smějí pracovat ve výškách a nad volnou hloubkou.

3.10. Stroje a pomůcky

Závěsná lana o délce 2x8,5 m a nosnosti 10 tun pro manipulaci s prvky, žebřík, pily,

rašple, pilníky, elektrické vrtačky s vrtáky do betonu, oceli a dřena, kladiva, nůžky na plech,

skládací metr, pásmo, tužka, křída, olovnice, vodováha, štětce.

Ochranné osobní pracovní pomůcky: pracovní oděv a obuv, rukavice, ochranné brýle,

prostředky osobního zajištění proti pádu z výšky.

3.11. Pracovní postup

Po převzetí staveniště svářeči přeměří vzdálenosti kotevních šroubů pro kotvení

slopků a na základě naměřených hodno vyvrtají do patních plechů otvory průměru 22 mm.

Poté patní plechy osadí na kotevní šrouby a dotáhnou matice šroubů. Pak si na montážní ploše

(viz výkres Zařízení staveniště) připraví ocelové sloupky a nosníky – rozřežou je na délky

udávané v PD , u I profilů případně zkosí konce pod úhlem 45° (viz výkres Detaily krovu).

Poté si na patních plechách přesně osově vyznačí polohy sloupků. Ty pak pomocí jeřábu po

jednom zdvihají nad místo osazení, vyrovnají ho polohově i do svislice a přivaří koutovým

svarem po celém obvodu k plechu. Poté je možné sloupek svěsit z jeřábu a osazovat další.

Po osazení sloupků budou postupně osazovány a přivařovány I profily – nejdříve

ty rovnoběžné s delší stranou objektu. Dělníci profil zavěsí ve vodorovné poloze na jeřáb a



uloží na sloupky. Svářeči zkontrolují vodorovnost nosníku a přivaří jej nejprve k mezilehlému

sloupku, poté k rohovému.

Svářeči  ještě  připraví  kotevní  prvky  pro  připevnění  krokví  k  ocelové  konstruci:  Spolu  s

dělníky rozřežou ocelové plechu tloutky 2 mm na obdélníky 100x150 mm a na pravoúhlé

trojúhelníky  o  délce  odvěsen  100  mm.  Do  obdélníků  předvrtají  otvory  pro  vruty  a

trojúhelníky přivaří  na delší osu obdélníka – vznikne tak jakási zarážka. Poté svářeči  na I

profilech pečlivě rozměří osové vzdálenosti těchto ocelových zarážek pro přikotvení krokví a

přivaří je koutovým svarem. Hotovou konstrukci předají stavbyvedoucímu.

Mezitím  pomocní  dělníci  natřou  podkladní  fošny  a  hranoly  impregnačním

prostředkem.

Tesaři  začnou  ukotvením  pozednic  ke  zdivu.  Na  podkladní  fošny  i  hranoly

průřezu 160/180 mm si rozměří odměřené vzdálenosti kotevních závitových tyčí a podle nich

pak vyvrtají otvory průřezu 20 mm. Fošny a posléze i hranoly osadí na pozední věnce a lehce

přitáhnou matice. Na střední zdi osadí fošny a ukotví je pomocí vrutů do betonu. 

Dalším krokem je osazování dřevěných I profilů nad střední částí budovy. Profily

si tesaři nejprve musí upravit – odměří si na nosnících místa podpor (středních zdí) a v těchto

místech nosníky oboustranně vyztuží pomocí přišroubovaných příložek z fošen a prken (viz

obrázky  níže).  Dále  na  obou  koncích  nosníku  vyřežou  ozub  pro  uložení  na  ocelovou

konstrukci. Po osazení nosníků na jejich horní pásnici přibijí záklop z prken, tesaři  získají

montážní plošinu pro dalčí práce.

Následuje osazování krokví. Je důležité, aby tesaři dodržovali zásady vyplývající

z přiložených obrázků, tedy že nad podporami musí být nosníky ztuženy příložkami a že není

možné do pásnic vyřezávat otvory (jedině po domluvě se statikem).

. Obr. č. 2 Zakázané použití dřevěných I nosníků



. Obr. č. 5 Zakázané použití dřevěných I nosníků

Nejprve na úroveň půdního zdvihnou první dvě krokve a vytvoří z nich první

trojúhelník před valbou. Vruty jej přichytí k ocelovým i dřevěným vaznicím a rozepřou

kleštinami v předepsané výšce. Obdobně vytvoří vedlejší trojúhelník a pomocí latí přibitých

ke kleštinám konstrukci provizorně zavětrují. Poté osadí a ukotví nárožní krokve, do kterých

budou postupně pomocí ocelových botek opírat valbové krokve. Po vytvoření první valby

bude práce postupovat podél hřebene k druhé, podobným způsobem vytvořené valbě. Poté

budou dotaženy všechny šroubové a svorníkové spoje. 

. Obr. č. 4 Správné použití dřevěných I nosníků

. Obrázek č. 4 Správné použití dřevěných I nosníků



 Po ukončení montáže všech krokví bude přibíjen záklop. Při okapové hraně

vazníků budou po celém obvodu střechy přibita prkna za smrkového řeziva o průřezu

150/20mm; od nich až k hřebeni budou záklop tvořit OSB desky tl. 25mm. 

 Po skončení směny bude všechno nářadí a pomůcky v případě potřeby očištěno srovnáno do

uzamykatelného skladu. Na jeřábu nesmí být nic zavěšeno. Pokud průběhem montáže došlo i

ke znečištění přilehlých veřejných komunikací, musí být tyto očištěny.

V průběhu montáže stavbyvedoucí i vedoucí čety kontrolují, zda výstavba probíhá

podle PD. Po ukončení montáže krokví před přibitím záklopu mimo to zkontrolují, zda krokve

či fošny během montáže nebyly poškozeny (mechanicky, biotickými škůdci, povětrností), zda

je kvalitně a v souladu s PD prováděno kotvení a ztužování konstrukce. O kontrole sepíší

záznam do stavebního deníku

V případě, že je vše v pořádku a pracoviště je připraveno pro navazující stavební

práce, sepíší vedoucí čety a stavbyvedoucí protokol o předání a převzetí pracoviště a zápis do

SD.

3.12. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protipožární ochrana

Každý  člen  čety  musí  byt  prokazatelně  seznámen  s  bezpečnostními  předpisy  a

technologickým postupem, které se týkají jim prováděné činnosti.

Před započetim montáže je třeba vykonat  všechny přípravné práce tak,  aby postup

montáže byl plynulý a odpovídal zásadám bezpečnosti práce.

 Je  nutné zachovat  přesně  sled montážních  prací  z  hlediska  stability konstrukce  a

bezpečnosti montáže, stanoveny projektem.

 Pracovní četa musí být vybavena veškerými montážními a ochrannými prostředky

a pomůckami podle charakteru práce.

 Pracovníci  pracující  ve  výškách  musí  byt  pro  tuto  práci  zdravotně  způsobilí

(doloží potvrzení od lékaře) a vybavení podle možnosti některými potřebnými prostředky a

pomůckami – ochranné pásy, jistící lana, žebříky aj.

 Zajištěni na vnějších stranách konstrukci i uvnitř objektů proti pádu osob se provádí

souběžně  s  postupem  montáže  zábradlím  nebo  ochranným  ohrazením,  jakmile  úroveň

pracoviště je výše než 1,5 m nad úrovni terénu nebo nad nejblíže nižší úrovni pracoviště.

Pracovní postup, montážní pomůcky a složení montážní čety musí zajistit bezpečnou

manipulaci s břemeny pod zavěšeným břemenem a v jeho těsné blízkosti se nesmi pohybovat



osoby.

Veškeré  navrhované  práce  mohou  provádět  pouze  pracovníci  s požadovanou

kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. 

Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou

pro  ně  stanoveny  a  v souladu  se  zákonem  č.  309/2006  Sb.,  kterým  se  upravují  další

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  činnosti  nebo  poskytování  služeb  mimo pracovněprávní

vztahy, a v souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích.

Připojení a provoz užívaných elektrických přístrojů musí být v souladu s předpisy

pro  rozvod  elektrické  energie  a  provoz  elektrospotřebičů  na  stavbách  a  s  pokyny  jejich

výrobců.

Při  manipulaci  s vazníky  zavěšenými  na  jeřáb  budou  dodržovány  následující

předpisy:

- ČSN ISO 8792 - Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při používáni

- ČSN EN 13414-1 - Vázací prostředky z ocelových drátěných lan -

   Bezpečnost - Část 1: Vázací prostředky pro všeobecně zdvihací práce

- ČSN ISO 12480-1 – Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1:Všeobecně

-  ČSN  ISO  7752-1  –  Zdvihací  zařízení.  Ovládání,  uspořádání  a  charakteristiky.  Část  1:

Všeobecné zásady  

4. Technologický postup pokládky střešní krytiny

4.1.  Materiály 

Podkladní pás IKO Armourbase, asfaltové střešní šablony IKO, úžlabní pás IKO

Armourvalley, asfaltový tmel IKO Shingle Stick, střešní profily z pozinkovaného plechu na

lemování okrajů střechy, žárově pozinkované hřebíky délky 25 mm s průměrem hlavy 10 mm

se zdrsněným dříkem o průměru 3 mm pro přibíjení v ploše, týž druh hřebíků o délce 30 mm

pro přibíjení na nárožích a úžlabích, odvětrávače IKO Armourvent.



4.2. Převzetí materiálů

Přejímku  všech  výše  uvedených  materiálu  dodaných  na  stavbu  provede

stavbyvedoucí,  který  provede  o  přejímce  zápis  do  SD.  Kontroluje,  zda  druh  a  množství

dodaných materiálů odpovídá PD, zda původní balení není porušeno, zda je kompletní a zda

je v použitelném stavu.

4.3 Skladování 

Veškeré asfaltové výrobky – asfaltové pásy, šablony, tmely – budou skladovány v

uzamykatelném  přístřešku  tak,  aby  na  ně  nedopadalo  přímé  sluneční  záření.  Klempířské

výrobky budou rovněž uloženy v uzamykatelném přístřešku. Spojovací prvky budou uloženy

v uzamykatelném skladu, kde budou pečlivě roztříděny a označeny podle druhu.

4.4. Převzetí pracoviště

Stavbyvedoucí předává pracoviště pověřenému pokrývači, který zkontroluje, zda

je střešní  záklop  z  OSB desek  rovinný,  hladký,  pevný,  suchý a  dobře  přibitý  a  zda jsou

správně a kompletně osazena střešní okna, výlezy a větrací potrubí.

O  převzetí  pracoviště  bude  proveden  Zápis  předání  a  převzetí  pracoviště

podepsaný stavbyvedoucím, nebo jinou pověřenou osobou. Dále musí být proveden zápis do

stavebního deníku.

Podepsáním  protokolu  a  zápisem  do  stavebního  deníku  přejímající  pracovník

prohlašuje, že předchozí práce jsou provedeny správně a zavazuje se provést práce následující

v odpovídající  kvalitě  a  rozsahu dle projektové  dokumentace.  A obráceně  – při  přejímání

dokončeného díla stavbyvedoucí podpisem ztvrzuje, že práce byla provedena v požadované

kvalitě.



4.4. Obecné pracovní podmínky

Na  staveništi  musí  být  zřízena  vodovodní  a  kanalizační  přípojka  a  přípojka  NN

s hlavním staveništním rozvaděčem a  samostatným  rozvaděčem  pro  jeřáb.  Pro  přechodné

uložení materiálů musí být v dosahu jeřábu zřízeny skládky.

Při snížené viditelnosti (pod 30 m), bouřce, sněžení nebo při rychlosti větru větší

než 10,7 m/s a teplotách pod +5°C bude montáž přerušena

V případě  pokládky za nižších teplot (pod +15°C) nebo při  absenci slunečního

záření nedojde k dokonalému slepení spodních částí šindelů aktivními termobody a tím může

dojít  k  poškození  šindelů  a  zatékání.  Proto  pokrývači  vždy zkontrolují,  zda  jsou  šindele

dostatečně  slepené.  Pokud  tomu  tak  není,  budou  šablony  podlepeny  asfaltovým  střešním

tmelem nebo budou při pokládce opatrně nahřáty horkovzdušnou pistolí (NE hořákem!) tak,

aby termobody pouze změkly, ale netavily se. 

Při  pokrývání  střech  za  chladnějšího  počasí  (vždy  však  nad  5°C)  musí  být

šablony, podkladové pásy i asfaltový střešní tmel uchovány alespoň jeden den před použitím

v teple.

Za  slunečného,  horkého  počasí  by  se  pracovníci  neměli  pohybovat  po

osluněné straně střechy kvůli možnému poškození položené krytiny.

Proužky lepidla nanesené při  výrobě  na šablony budou aktivovány,  pokud jsou

vystaveny přímému slunečnímu záření. Za chladného počasí je nutné ruční podlepení šablon

asfaltovým tmelem.

Pro snazší oddělování šablon je možné balík před otevřením ohnout. Páska na

zadní straně šablon nesmí být odstraněna.

Výrobce asfaltových šablon doporučuje nemíchat na jedné střešní rovině šablony

různých výrobních kódů a dat výroby. Naopak je dobré promíchat šablony z různých balení

téže šarže, aby byly zajištěny co nejmenší barevné odchylky.

Šablony budou pokládány postupně, diagonálně směrem od okapu k hřebeni.

4.6. Personální obsazení

Pokládku  podkladních  asfaltových  pásů  a  šablon  provede  pracovní  četa  5

pokrývačů,  z nichž jeden bude pověřen vedením čety.  Ten bude zodpovědný za převzetí a



později předání pracoviště a za kvalitu provedených prací. Osazování klempířských výrobků

– lemování okrajů střechy, lemování okapu, montáž podokapního žlabu a háků pro zavěšení

žlabu – provedou 3 klempíři, z nichž bude opět jeden pověřen kontrolou kvality provedení

klempířských prací. Všichni tito pracovníci musí mít doklad o vyučení v oboru, potvrzení o

způsobilosti k práci ve výškách, musí být seznámeni s tímto technologickým plánem a PD a

musí dodržovat zásady BOZP.

Přísun materiálu na pracoviště a případné drobné úpravy materiálu budou podle

pokynů  pokrývačů  a klempířů  provádět  dva pomocní dělníci,  kteří  musí rovněž dodržovat

zásady BOZP.

4.7.  Stroje a pomůcky

Pásma, skládací metry, křída, nože na řezání asfaltových pásů a šablon, kladívka,

nůžky na plech, horkovzdušná pistole, stavební výtah pro dopravu materiálu.

4.8. Pracovní postup

Po  převzetí  pracoviště  klempíři  osadí  na  okapní  hranu  záklopu  lemování  z

pozinkovaného plechu (viz Výpis klempířských prvků).

Prvním krokem pokládky krytiny je položení podkladního asfaltového pásu IKO

Armourbase po celé ploše střešního záklopu. Pásy musí být pokládány rovnoběžně s okapem

s vodorovným přesahem 5 cm a koncovým přesahem 10 cm. Podkladní pásy je nutné plošně

vyrovnat, aby vzniklý povrch byl maximálně rovný pro pokládku šablon. Podkladní pás se

upevňuje pouze nezbytně nutným počtem hřebíků.



Do úžlabí, které bude pokryto metodou proplétaného úžlabí, pokrývači  připraví

jednu vrstvu samolepivého podkladního pásu IKO Armourbase s přesahy 30 cm na každou

stranu od osy úžlabí. Pásy budou přibity 2,5 cm od kraje pásu. Přesahy v délce 30 cm budou

podlepeny asfaltovým  tmelem.  Nesmí  se  používat  nadměrné  množství  tmelu,  které  může

způsobit jeho stékání a pronikání organického rozpouštědla obsaženého v tmelu do asfaltu v

šindelích. To pak způsobuje rozpouštění asfaltu v šindeli a tvorbu tzv. puchýřů na šindelích.

Na okapovou hranu střechy pokrývači  nalepí rovnoběžně s okapem samolepivý

podkladní pas IKO Armourbase tak, aby pás o 1 cm přesahoval okapovou hranu a zasahoval

minimálně 60 cm za vnitřní plochu zdi, to v tomto případě znamená, že pás kolem okapu bude

mít celkovou šířku 1200 mm. Vodorovný přesah samolepicích pásů je 8 cm a koncový přesah

15 cm.

Po  přibití  či  nalepení  všech  výše  uvedených  pásů  budou  osazeny  lišty  pro

lemování bočních okrajů střechy.

Nyní si pokrývači na položené podkladní pásy vyznačí křídou vodicí linky, které

poslouží jako pomůcka pro vodorovné a svislé vyrovnání šablon. Vodorovné linky si vyznačí

po 4  –  5  řadách,  svislé  linky ve  středu střešní  roviny.  Podél  svislé  linky budou šablony

přibíjeny symetricky na obě strany. Na křídové linky je třeba nahlížet jako na naváděcí čáry,

nikoli jako na čáry pokládání.

. Obr. č. 6 Přesahy podkladních pásů, lemování okrajů



Teď mohou pokrývači zahájit vlastní pokládku asfaltových šablon, která začíná

pokládkou startovací řady, kterou si pokrývači připraví uříznutím tabulí.

.

 Pokládku zahájí od středové linky, kterou si předem vyznačili, postupem doprava a

doleva tak,  aby spodní  část  seříznutých  šindelů  přečnívala  přes  okapnici  o cca  5 mm, tj.

termobody budou nad okrajem okapnice.  Zbylou  přečnívající  část  seříznou  a  spodní  část

šindele  k  okapnici  přilepí  asfaltovým  tmelem,  event.  nahřejí  termobody a  poté  přitlučou

hřebíky. Tím vznikne tzv. startovací řada. První řadu šindelů položí přes startovací řadu tak,

aby spoje neležely nad sebou. Od druhé řady bude první tabul o polovinu zkrácena, tím se

docílí pokládky šindelů tzv. na skladbu.

. Obr. č. 7 Pomocné linky



Pro přitloukání šablon smí být použity nerezavějící žárově pozinkované hřebíky o

délce běžně 25-28 mm, na hřebeni, okapech a úžlabích 32-35 mm a průměru hlavy 10 mm

(lepenkáče).  Pozor, nesmí být použity galvanicky pozinkované hřebíky, protože mají nižší

antikorozní ochrannou vrstvu, kratší životnost a jdou lehce vytáhnout z bednění. 

Hřebíky  mají  být  zatlučeny  tak,  aby  procházely  vždy  dvěma  šablonami  do

překrytých částí šablon, aby nebyly vidět, 2 cm nad výřez, u krajů 2,5 cm od strany šindele.

Zamezí se tím kromě jiného poškození povrchu šindele. V případě, je-li hřebík zatlučen nad

správnou pozici, může dojít k zatékání do střešní konstrukce nebo k poškození šindelů  či

jejich odtržení vlivem silného větru. Naopak, zatlučeme-li hřebík pod správnou pozici, bude

docházet  k  zatékání  do  střešní  konstrukce,  protože  hřebík  není  zakryt  a  je  vystaven

povětrnostním vlivům. Hřebíky musí být zatlučeny kolmo, aby hlavy hřebíků ležely v jedné

rovině, ale neporušovaly povrch šablon.

Pokud je třeba hřebík vytáhnout (např. v případě, kdy narazí na suk či na spáru), je

. Obr. č. 8 Pokládka asfaltových šablon na vazbu. 1 - vodorovné vodicí linky, 2 -
svislé vodicí linky, 3 - startovací řada, 4 - první řada šablon, 5 - zkrácená šablona
druhé řady

. Obr. č. 10 Správné zatlučení hřebíků

. Obr. č. 9 Poloha hřebíků na šabloně



nutné buď použít novou šablonu či původní otvor po hřebíku opravit asfaltovým střešním

tmelem. 

V úžlabí budou pokrývači klást šablony střídavě z levé a pravé strany. Poslední

šablona má přesahovat nejméně 30 cm na protější stranu úžlabí, kde se připevni pomocným

hřebíkem v jejím horním rohu. Před přibitím přitlačí šablonu do úžlabí. Ve vzdálenosti 15 cm

od středu úžlabí nesmí být žádné hřebíky.

Před pokrýváním hřebene pokrývači  upraví  posledních několik řad šablon tak,  aby

pokrytí  hřebene  mělo  správný  rovnoměrný  přesah  vrchních  řad  šablon  na  obou  stranách

hřebene. 

Pro osazení odvětrávačů musí pokrývači nejprve vyříznout podél hřebenů 5cm otvor

(2,5 cm na každé straně hřebenu). Na každém konci hřebenu musí ponechat minimálně 15 cm

neproříznutých. Jakmile je otvor proříznut a jsou oříznuty a odstraněny všechny přesahující

šindele, je hřeben připraven pro montáž odvětrávače. Poté mohou pokrývači rozbalit a umístit

IKO Armourvent® Multi podél celé délky otvoru tak, aby odvětrávače překryli minimálně 15

cm neproříznutého  hřebene  na  obou  koncích.  Na  čelní  hraně  zajistí  vsunutím  koncovky,

odvětrávač  napnou a zajistí hřebíky asi ve 3 m. Napnou zbytek odvětrávače,  přibijí  konec

hřebíky  a  zasuňte  koncovku.  Odvětrávače  různých  délek  lze  spojovat  na  sraz  pevným

spojením jednotlivých  profilů.  Před montáží  odvětrávače musí být  na šablony na hřebenu

nanesen IKO Shingle Stick®. Tento tmel by měl vyplnit všechna prázdná místa mezi spodní

částí odvětrávače a povrchem šindele, styčná plocha odvětrávače dolehne na šindel, který je

pod ní.

. Obr. č. 11 Pokrývání úžlabí



Následuje  montáž  koncovek.  Předem  nařezaný  profil  pěnové  koncovky,  který  je

přibalen  v  balení  IKO  Armourvent®  Multi,  se  roztáhne.  Pomocí  univerzálního  nože  se

provede řez do hydroizolační membrány 1,5 cm na každé straně  směrem dozadu od konce

profilu. Kvůli dobrému spojení se natřou obě strany hydroizolační membrány mezi pěnovou

koncovkou a spodní stranou odvětrávače tmelem IKO Shingle Stick®. Odvětrávač se připevní

v rozích ke střeše a přibijte se spolu s koncovkou ke střešnímu záklopu. Přibijí  se dvěma

hřebíky, které budou pěnu držet pouze na koncích hřebenu. Hřebíky by měly proniknout do

dřevěného střešního záklopu minimálně do hloubky 1,5 cm.

Na nárožích nebudou otvory řezány po celé délce nároží souvisle. Příprava ventilace

bude  zahájena  tím,  že  15  cm  nároží  od  místa,  kde  se  stýká  nároží  s hřebenem,  zůstane

neproříznutých. Teprve pak pokrývači  vyříznou 9 cm široký otvor pro ventilaci (4,5 cm na

každé straně nároží). Nárožní otvor by měl být dlouhý 45 cm, přičemž mezi každým otvorem

dlouhým 45 cm by mělo zůstat 30 cm neproříznutého prostoru. Ventilační otvor by se neměl

prořezávat níž než v horní 1/3 střechy, aby se zachoval vyvážený ventilační systém. V dolní

části nároží se namontují minimálně 2 koncové šindele. Pokud odvětrávač nepovede po celé



délce nároží, měl by přesahovat minimálně o 2 koncové šindele na konci odvětrávače. Před

montáží  odvětrávače  na nároží,  se nanese  proužek IKO Shingle Stick® na každou stranu

předem proříznutých otvorů. Proužky tmelu by se měly nanášet přibližně 2,5 cm od hrany

proříznutého otvoru. Pomocí univerzálního nože se ořízne konec IKO Armourvent® Multi.

Vloží  se pěnovou koncovku pod IKO Armourvent® Multi  v místě,  kde je  v  úplné šířce.

Odvětrávač pro nároží se připevní v místě, kde se setkává s hřebenem, položí se přes celou

délku nároží tak, aby byly zakryty 2 předem položené koncové šindele v dolní části nároží.

Poté se nárožní odvětrávač přibíjí v 10 cm intervalech. Opakujte na všech nárožích.

Na  závěr  se  na  odvětrávače  přitlučou  šindele  pomocí  hřebíků,  které by  měly

proniknout do dřevěného střešního záklopu minimálně do hloubky 1,5 cm. Při montáži tohoto

odvětrávače je nutné, abyste dodrželi sklon střechy.

Odvětrávač je správně namontován, jestliže dolní styčná plocha odvětrávače spočívá

na střeše a doléhá ke krytině, přičemž je vrchol lehce zaoblený.



4.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protipožární ochrana

Každý  člen  čety  musí  byt  prokazatelně  seznámen  s  bezpečnostními  předpisy  a

technologickým postupem, které se týkají jim prováděné činnosti.

Před započetim montáže je třeba vykonat  všechny přípravné práce tak,  aby postup

montáže byl plynulý a odpovídal zásadám bezpečnosti práce.

 Je  nutné zachovat  přesně  sled montážních  prací  z  hlediska  stability konstrukce  a

bezpečnosti montáže, stanoveny projektem.

 Pracovní četa musí být vybavena veškerými montážními a ochrannými prostředky

a pomůckami podle charakteru práce.

 Pracovníci  pracující  ve  výškách  musí  byt  pro  tuto  práci  zdravotně  způsobilí

(doloží potvrzení od lékaře) a vybavení podle možnosti některými potřebnými prostředky a

pomůckami – ochranné pásy, jistící lana, žebříky aj.

 Zajištěni na vnějších stranách konstrukci i uvnitř objektů proti pádu osob se provádí

souběžně  s  postupem  montáže  zábradlím  nebo  ochranným  ohrazením,  jakmile  úroveň

pracoviště je výše než 1,5 m nad úrovni terénu nebo nad nejblíže nižší úrovni pracoviště.

Pracovní postup, montážní pomůcky a složení montážní čety musí zajistit bezpečnou

manipulaci s břemeny pod zavěšeným břemenem a v jeho těsné blízkosti se nesmi pohybovat

osoby.

Veškeré  navrhované  práce  mohou  provádět  pouze  pracovníci  s požadovanou

kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. 

Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou

pro  ně  stanoveny  a  v souladu  se  zákonem  č.  309/2006  Sb.,  kterým  se  upravují  další

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  činnosti  nebo  poskytování  služeb  mimo pracovněprávní

vztahy, a v souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích.

Připojení a provoz užívaných elektrických přístrojů musí být v souladu s předpisy

pro  rozvod  elektrické  energie  a  provoz  elektrospotřebičů  na  stavbách  a  s  pokyny  jejich

výrobců.



5. Technologický postup zateplování krovu a natažení parozábrany

5.1. Materiály

Tepelná izolace ROCKWOOL Dachrock v tloušťkách 120 a 60 mm, hranolky z

řeziva  třídy SII  o  průřezu  60x60  mm,  parozábrana  Dörken  DELTA-LUXX,  lepicí  pásky

Dörken DELTA-FLEXX BAND F 100 (pro dotěsnění detailů) a Dörken DELTA-BUTYL

BAND B 15 (v ploše) a žárově pozinkované vruty M10. 

5.2. Převzetí materiálů

Převzetí všech materiálů provede stavbyvedoucí, který o přejímce pořídí zápis do

SD. U řeziva kontroluje průřez, sukovitost, napadení biologickými škůdci, směr vláken, zda

prvek není deformován. U izolací, parozábran a vrutů  podle dodacích listů ověřuje druh a

množství dodaného materiálu a zda je původní balení nepoškozené a úplné.

5.3. Skladování

Dřevěné  hranolky  budou  skladovány  na  zpevněné  odvodněné  skládce;  budou

podloženy dřevěnými podkladky výšky asi 200 mm po vzdálenostech asi 1 metr, aby nedošlo

k jejich nadměrnému průhybu.  Před  nepřízní  počasí  budou chráněny nepromokavou fólií.

Maximální výška hráně je 1,5 metru.

Izolace, lepicí pásky a parozábrany budou uloženy v uzamykatelných přístřešcích.

Na parozábrany a pásky nesmí dopadat přímé sluneční světlo.

Šrouby budou uloženy v uzamykatelném skladu v řádně označené krabici.

5.4. Převzetí pracoviště

Stavbyvedoucí  předá  pracoviště  pověřenému  pracovníku  montážní  čety.  Ten



zkontroluje  stupeň  dokončení  předcházejících  prací:  nosná  konstrukce  krovu  musí  být

kompletně dokončena včetně přibití zarážkových prken mezi krokvemi, musí být osazeny a

ukotveny  nosníky  nesoucí  podhled  nad  střední  částí  budovy  a  musí  být  dokončeny

pokrývačské práce. Musí být osazena všechna střešní okna a průlezy a také větrací potrubí.

Montáž tepelné izolace nevyžaduje, aby již byly osazeny žlabové háky a podokapní žlab.

5.5. Personální obsazení

Montáž tepelné izolace a parozábrany bude provádět četa 6 montážníků. Jeden z

nich  bude  závazně  pověřen  kontrolovat  kvalitu  provedených  prací,  přejímat  pracoviště,

předávat dílo a zapisovat do SD.

Přísun materiálu a pomocné práce podle pokynů montážníků budou zajišťovat dva

pomocní dělníci.

5.6. Stroje a pomůcky

Nůž na izolaci, rovná laťka pro řezání izolace, skládací metr, tužka, sponkovačka,

nůžky, kladivo, kleště, ruční elektrická vrtačka.

5.7. Pracovní postup

Montážníci nejprve zasunou desky Rockwool Dachrock tloušťky 180 mm mezi

krokve – osová vzdálenost krokví je 1 metr stejně  jako šířka tepelněizolačních desek, není

tedy  nutné  upravovat  rozměr  desek.  Desky  budou  volně  položeny  na  pásnicích  krokví.

Pracovníci začnou od okapu, kde první deska musí dosednout na zarážkové prkno, a pokračují

směrem nahoru až do úrovně  ocelového rámu. V této úrovni budou izolační desky vkládat

mezi nosníky, na které bude později připevněn sádrokartonový podhled.

Potom, co ukončí vkládání desek mezi stojiny krokví, budou obdobným způsobem

pokračovat  vkládáním izolačních  desek tloušťky 60 mm  mezi  pásnice krokví.  Tady už je

nutné  přizpůsobit  rozměr  desek.  Montážníci  změří  světlou  vzdálenost  mezi  pásnicemi,  k

naměřené hodnotě připočtou 1 až 2 cm a získají tak potřebnou šířku desky. Větší odřezky si



schovají k dotěsnění izolace kolem střešních oken a prostupů ventilací.

Jakmile budou hotovi s vkládáním izolace mezi krokve, připraví si dřevěný rošt

pro vkládání desek pod krokve. Podle detailu na výkrese č. 12 – Detaily krovu umístí první

hranolek k okapu a přišroubují jej ke krokvi. Od něj odměřují vzdálenosti dalších hranolků

(rozestupy 1 metr). Pak stejným způsobem jako vkládali desky mezi pásnice budou vkládat

desky tloušťky 60 mm mezi tyto hranolky (šířka desky musí být opět o 1 až 2 cm větší než

světlá vzdálenost krokví).

Jakmile  budou  montážníci  hotovi  s  vkládáním  tepelných  izolací,  pustí  se  do

připevňování parozábrany. Pásy parozábrany budou klást kolmo na směr hranolků, ke kterým

budou pásy připevňovat pomocí sponek, které následně přelepí páskou. 

Spoje parozábrany je třeba provádět s přesahem nejméně 100 mm a poté je nutné

je přelepit spojovací páskou. Parozábrana musí být prověšena o 2-3 cm.

Pomocí tmelu napojí parozábranu na štítové konstrukce. Přesah fólie by měl být

opět min. 50 mm, lépe 100 mm. 

Napojení  rohů,  nebo koutů  a dalších dřevěných konstrukcí vzájemně  či  s  fólií

bude opět řešeno pomocí spojovací pásky. 

Pro prostupy parozábranou si pracovníci nejprve připraví čtverec z parotěsné fólie

s nakresleným průřezem trubky,  jenž bude parotěsnou fólií a tepelnou izolací prostupovat.

Místo  pro  budoucí  trubku  nevyříznou  celé,  kruh  uvnitř  spojí  průsečíky  přes  střed,  jenž

následně prořežou tak, aby vznikly trojůhleníky spojené s okrajem kružnice. Takto připravený

čtverec připevní k trubce pomocí pásky. Tím zaručíme požadovanou vzduchotěsnost. 

6. Varianta zastřešení – plochá střecha

Kromě  provedení  krovu  šikmé  střechy  je  objekt  možné  zastřešit  též

jednoplášťovou plochou střechou.

Nosnou konstrukci střechy v tomto případě tvoří strop nad 3.NP, jehož skladba je

obdobná jako v nižších podlažích,  tedy stropy SPIROLL SPE 26008 tloušťky 265 mm a

monolitická železobetonová stropní deska téže tloušťky. Na stropních deskách je provedena

spádová vrstva z keramzitbetonu třídy C16/20 o síle  40 -  430 m. Na spádovou vrstvu je

bodově  nataven  asfaltový  modifikovaný  SBS  pás  Bitalgit  S  coby  parozábrana.

Tepelněizolační  vrstvu  tvoří  polystyrenový  dílec  POLYDEK  tloušťky  140  mm  s



nakašírovaným asfaltovým modifikovaným SBS pásem se skelnou vložkou. Polystyrenový

dílec je ve spojích kotven do spádové vrstvy přítlačnými talířovými hmoždinkami a šrouby

TFDEX Sr do betonu. Na nakašírovaný pás je celoplošně  nataven asfaltový modifikovaný

SBS pás Polyelast Design s posypem, který je vytažen i na atiky a stěny výlezu na střechu a

výtahové šachty. 

Atika  je  vyzděná  z  vápennopískových  cihel  VAPIS  tloušťky  240  mm  na

tenkovrstvou  maltu  a  je  od  spádové  vrstvy  oddělena  deskami  z  pěnového  polystyrenu

tloušťky  40  mm.  Zdivo  výtahové  šachty  je  nad  stropní  konstrukcí  3.NP  vyzděno  z

vápennopískových  cihel  VAPIS tloušťky 300 mm na tenkovrstvou maltu a  je od spádové

vrstvy odděleno deskami z pěnového polystyrenu tloušťky 20 mm.

Klempířské výrobky jsou z pozinkovaného plechu tloušťky 0,6 mm. 

Střešní  roviny  mají  různý  spád  –  nejmenší  4,5%,  největší  18,7%  -  a  jsou

vyspádovány do 4 střešních vpustí Topwet průměru 125 mm. Střešními rovinami prostupují

větrací potrubí z PP průměru 100 a 150 mm. Vpustě i větrací potrubí jsou v místě prostupu

střešní konstrukcí obaleny tepelnou izolací ProRox WM 80 o tloušťce 50 mm. Izolace je proti

nasáknutí záměsové vody z keramzitbetonu chráněna PE folií.

V příloze č.  5 je uvedeno vyhodnocení  výsledků  podle kritérií  ČSN 730540-2

(2007) včetně grafických výstupů z programu AREA 2010.

7. Porovnání variant zastřešení

Porovnání variant zastřešení je možné provést z několika úhlů pohledu; vzhledem

k oboru, který studuji,  tedy Příprava a realizace staveb,  jsem se rozhodla pro srovnání z

hlediska realizace a organizace práce.

Počet  a kvalifikace pracovníků:  Z výše  uvedených  technologických  postupů  je

zřejmé, že realizace krovu sestává ze 4 hlavních, zcela odlišných procesů (výroba ocelového

rámu, provedení samotného krovu, pokládka krytiny a zateplení krovu),  z nichž má každý

vlastní  požadavky  na  odbornou  kvalifikaci  pracovníků.  Na  pracovišti  se  tak  vystřídá  6

různých  profesí,  jejichž  práce  na  sebe  bezprostředně  navazuje  nebo  dokonce  probíhá

současně. Situace se komplikuje zejména v případě, kdy společně pracují pracovníci různých

firem. Tehdy je nutná spolupráce s koordinátorem BOZP.. 

Zařízení staveniště: Velké množství rozdílných materiálů zabudovaných do krovu



šikmé střechy nutně vyvozuje i větší nároky na skladovací plochy a prostory. Řezivo musí být

rozděleno  do  hrání  podle  druhu  výrobku,  je  na  stavbu  dovezeno  naráz  a  odebíráno  a

zabudováváno postupně, takže po delší souvislou dobu zabírá velkou plochu. Navíc ne vždy

je možná úprava prvků  před zabudováním přímo na úrovni půdního prostoru, takže nutné

vymezit  na  staveništi  předmontážní  a  pracovní  plochy napojené  na přípojku NN.  Naproti

tomu při realizaci ploché střechy postačí přístřešek pro uložení izolačních dílců, asfaltových

pásů, fólie a klempířských výrobků, neboť keramzitbeton použitý na vytvoření spádové vrstvy

bude uložen a zpracován  hned po svém dovezení  na stavbu.  Izolační  dílce  a  pásy budou

upravovány těsně před svým zabudováním přímo na střeše.

Vliv na ŽP: V konstrukci krovu se nachází mnoho netypických detailů, které není

možné řešit pomocí typizovaných výrobků či prefabrikátů. To společně s velkým množstvím

rozličných zabudovaných stavebních materiálů vede k  poměrně velkým ztrátám na materiálu

a velkému množství odpadu (v případě nátěrových hmot dokonce odpadu nebezpečného). To

se kromě  větší zátěže ŽP projeví i  na nákladech za odvoz odpadu a na ceně  objektu jako

takového,  neboť  v  rozpočtu  musí  být  započteno  vyšší  ztratné.  Naproti  tomu při  realizaci

ploché  střechy  je  možné  množství  použitých  materiálů  vypočítat  mnohem  přesněji  a  při

dodržení  technologických  předpisů  by  tedy  množství  odpadu  nemělo  překročit  obvyklou

míru.

8. Závěr 

Z předešlé kapitoly této práce je zřejmé, že pokud by rozhodnutí, zda volit šikmou

či plochou střechu, záviselo na realizační firmě, byl by objekt  bytového domu zastřešen

střechou plochou. Ta klade menší nároky na skladovací plochy na staveništi, na organizaci

práce a množství a kvalifikaci pracovníků (což se projeví i na nabídkové ceně), a konečně

menší produkcí odpadů (z nichž všechny spadají do kategorie ostatní) zatěžuje životní

prostředí méně než střecha šikmá. 

Z uživatelského hlediska je ovšem velkým problémem dodržení požadavku normy

ČSN 730540-2 na hodnotu součinitele prostupu tepla, která pro střešní konstrukci popsanou v

kapitole 7 vyšla 0,23 W/m2K což je těsně pod normou požadovanou nejvyšší hodnotou UN  =

0,24 W/m2K. Řešením by mohl být například jiný návrh odvodnění střechy, který by při

dodržení minimálního sklonu střešních rovin umožnil snížení tloušťky spádové vrstvy na



takovou hodnotu, kdy by spádová vrstva mohla bý provedena z polystyrenových klínů. Při

dotažení detailů (prostupy větracího potrubí, výtahová šachta apod.) by pak plochá střecha

mohla splňovat požadavky normy  ČSN 730540-2 pro nízkoenergetickou výstavbu.
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  Keramická dlažba

Rekapitulace vstupních dat:

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

Skladba konstrukce
 
Číslo                  Název vrstvy                              d [m]                  Lambda [W/mK]                       Mi [-]        
  1 Dlažba keramická 0,012      1,010 200,0
  2 Potěr polymercementový 0,040      0,960 38,0
  3 Bitagit S 0,0035      0,210 14400,0
  4 Rockwool Spodrock 0,070      0,043 4,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)

 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,792+0,030 = 0,822
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,874

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

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

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)

 Požadavek: U,N  =  0,60 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,52 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)

Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita

odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

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

 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  Linoleum

Rekapitulace vstupních dat

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

Skladba konstrukce

Číslo                  Název vrstvy                              d [m]                  Lambda [W/mK]                       Mi [-]      
  1 Podlahové linoleum 0,006      0,170 1000,0
  2 Třískocementové desky 1 0,012      0,110 6,5
  3 Třískocementové desky 1  0,012      0,110 6,5
  4 Rockwool Floorrock 0,070      0,039 2,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)

 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,792+0,030 = 0,822
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,893

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

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

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)

 Požadavek: U,N  =  0,60 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,44 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)

Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita

odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

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

 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  Obvodová stěna

Rekapitulace vstupních dat

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

Skladba konstrukce

Číslo                  Název vrstvy                              d [m]                  Lambda [W/mK]                       Mi [-]  
  1 Omítka vápenocementová 0,020      0,990 19,0
  2 Vápenopískové cihly 3 DF 0,240      0,860 15,0
  3 weber tmel 700 0,002      0,900 20,0
  4 BASF Styrodur 3035 CS      0,160      0,038 80,0
  5 weber tmel 700 0,002      0,900 20,0
  6 Omítka ETICS silikonová     0,002      0,700 90,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)

 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,792+0,015 = 0,807
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,948

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

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

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)

 Požadavek: U,N  =  0,38 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,21 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)

Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita

odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,158 kg/m2,rok
(materiál: BASF Styrodur 3035 CS tl.100-1).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok

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

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0018 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,9758 kg/m2,rok

 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  šikmá střecha

Rekapitulace vstupních dat

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

Skladba konstrukce

Číslo                  Název vrstvy                              d [m]                  Lambda [W/mK]                       Mi [-]       
  1 Omítka vápenocementová 0,015      0,990 19,0
  2 Sádrokarton 0,013      0,220 9,0
  3 Rockwool Rockmin 0,060      0,043 2,0
  4 Dörken Delta-LUXX 0,0002      0,170 10000,0
  5 Rockwool Rockmin 0,060      0,055 2,0
  6 Rockwool Rockmin 0,180      0,044 2,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)

 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,792+0,030 = 0,822
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,964

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

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

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)

 Požadavek: U,N  =  0,24 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,15 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)

Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita

odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

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

 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  Plochá střecha

Rekapitulace vstupních dat

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

Skladba konstrukce

Číslo                  Název vrstvy                              d [m]                  Lambda [W/mK]                       Mi [-]           
  1 Omítka vápenocementová 0,020      0,990 19,0
  2 Železobeton 3 0,265      1,740 32,0
  3 Keramzitbeton 2 0,040      0,560 11,0
  4 Bitalbit S 0,0035      0,210 300000,0
  5 Rigips EPS 150 S Stabil (2) 0,140      0,035 70,0
  6 Skloelast Extra 0,004      0,210 25158,0
  7 Sklodek 30 Standard Mineral 0,003      0,210 50000,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)

 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,792+0,015 = 0,807
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,945

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

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

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)

 Požadavek: U,N  =  0,24 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,23 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)

Požadav ky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita

odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,105 kg/m2,rok
(materiál: Rigips EPS 150 S Stabil (2)).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok

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

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0006 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0077 kg/m2,rok

 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.



 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
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