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Anotace  

 

Předmětem bakalářské práce je vypracování stavebně technologické studie zadaného objektu 

a následná kontrola etapového procesu zastřešení. Zadaný objekt je třípodlažní, podsklepený 

nízkoenergetický bytový dům s jednoplášťovou plochou střechou, který bude situován v obci 

Vrahovice. V rámci technologické části je vytvoření technologického postupu zastřešení 

bytového domu. Hlavním zaměřením práce je vytvoření kontrolního a zkušebního plánu 

etapového procesu zastřešení a nalezení příslušných kontrol. 

 

Vypracování bakalářské práce se řídí platnými normovými přepisy, normami a vyhláškami. 

Cílem je navrhnout korektní technologický postup a nalezení příslušných kontrol při pokládce 

jednotlivých vrstev střešního pláště.  

 

Klíčová slova 

 

Jednoplášťová plochá střecha, kontrolní a zkušební plán, technologický postup.  

 

Annotation 

 

The scope of bachelor´s work is elaboration of building–technological study of specified 

building and following control of roofing works. Specified building is three-storeyed, 

basement flat house with oneskined flat roof, which will be situated in village Vrahovice. The 

subject mattter of technological part is creation of building instruction of roofing of flat 

house. The main intention is providing of control and testing plan of roof building process and 

specification of relevant controls. 

  

Elaboration of bachelor´s work is settled by valid directives, regulations and edicts. The target 

is to propose proper building instruction and to specify relevant controls during laying of 

particular layers of roof skin. 

 

Key terms 

 

Oneskined flat roof, control and testing plan, technological process. 
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Seznam použitého značení 

 

BOZP – stupeň Celsia  

˚C – stupeň Celsia  

ČSN – Česká technická norma  

JTSK – Jednotná trigonometrická síť katastrální  

NP – nadzemní podlaží  

OOPP – osobní ochranné pracovní pomůcky  

PD – projektová dokumentace 

S – suterén  

U – součinitel prostupu tepla konstrukcí (W/(m2K)) 

Uw – součinitel prostupu tepla pro okno jako celek (W/(m2K)) 

kg – kilogram  

k.ú. – katastrální území  

m – metr  

mm – milimetr  

m2 – metr čtverečný  

m3 – metr krychlový  

tl. – tloušťka  
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1. ÚVOD 
 

 

Předmětem bakalářské práce je vypracování studie navrhované novostavby 

nízkoenergetického bytového domu , který se bude nacházet na parcele č.122/6 určené 

k výstavbě o výměře 1216m2 v katastrálním území města Prostějova. Stavební pozemek je 

orientován na jih, s přístupem na pozemek z asfaltové komunikace ulice Husitská. Pozemek je 

v mírném svahu s pár stromy.  

 

Objekt je určen jen pro občanské bydlení. Bytový dům má tvar obdélníku 

s půdorysnými rozměry 13,6 x 16,2 m  a výškou 11,7 m. Objekt má celkem 3 nadzemní 

podlaží a je celoplošně podsklepený. Vstup do objektu je orientován na jih a je projektován 

jako bezbariérový. Vstupní rampa bude vydlážděná a prostor pro komunální odpad bude také 

vydlážděn .  

 

Hlavním cílem této práce je vypracování technologického postupu etapy zastřešení 

zadaného objektu a vytvoření kontrolního a zkušebního plánu s nalezením příslušných 

kontrol. 
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2. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

2.1  Identifikační údaje 
 

Název stavby: Bytový dům  

Místo stavby:  ulice Husitská 31, 798 11 Prostějov 

Kraj:    Olomoucký  

Okres:  Prostějov  

Charakter stavby:  Novostavba  

Stavební parcela:  122/6  

 

Investor:  Město Prostějov 

 nám. T.G. Masaryka 130/14 

 796 01  Prostějov  

 E-mail: mestoprostejov@pv.cz  

 Tel.: 545 724 594  

  

Kontaktní osoba:  ing. Petr Břidličný  

 E-mail: p.bridlicny@pv.cz  

 Tel.: 545 724 594  

 

Projektant: Jaroslav Šimanský  

 Trnkova 18  

 799 00 Olomouc  

 E-mail: simansky@dtmo.cz  

 Tel.: 725 724 681 

 

Zhotovitel:  Bude vybrán na základě výběrového řízení 
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2.2  Účel a popis objektu  

 

Navrhovaná novostavba nízkoenergetického bytového domu se bude nacházet  

na parcele č.122/6 určené k výstavbě o výměře 1216m2 v katastrálním území města 

Prostějova.  

 

Bytový dům je určen pro občanské bydlení a má celkem 3 nadzemní podlaží a je 

celoplošně podsklepený.  Vjezd na pozemek je umožněn z asfaltové komunikace ulice 

Husitká. Pozemek je situován v mírném svahu s pár stromy. 

 

2.3  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, dále řešení 

přístupu a užívání objektu pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu  

           

Stavební pozemek se nachází ve východní části zastavěného území města, v části 

Vrahovice. Stavební pozemek je orientován na jih, s možností příjezdu po místní komunikaci 

na jižní straně pozemku.  

 

Vstup do objektu je orientován na jih a je projektován jako bezbariérový. Vstupní 

rampa bude vydlážděná a prostor pro komunální odpad bude také vydlážděn.  Fasádu stavby 

bude tvořit omítka hnědé barvy. Krytina ploché střechy bude z šedé Fólie DEKPLAN 76. 

Bytový dům má  tvar obdélníku s půdorysnými rozměry 13,6 x 16,2 m  s výškou 11,7 m .  

 

Objekt je navržen jako zděný, třípodlažní, podsklepený bytový dům s plochou 

střechou. V každém podlaží se nacházejí dvě bytové jednotky, v podzemním podlaží jsou 

umístěny sklepní kóje, sušárna, prádelna. 1NP je kompletně projektováno jako bezbariérové 

podlaží a nachází se zde i kolárna. Byty v 2NP a 3NP jsou doplněny balkónem orientovaným 

na severovýchod.  Výhled z balkónů je na přiléhající nezastavěné území. V okolí stavby se 

v současnosti nachází antukové a betonové hřiště, která patří ke střední škole.  
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2.4  Kapacity, užitkové plochy, zastavěné plochy, obestavěné prostory, orientace,   

       osvětlení a oslunění 

 

V budovaném objektu se nacházejí 6 bytových jednotek a technické zázemí bytů. 
Bytový dům je navržen tak, aby veškeré obytné místnosti byly dostatečně osvětleny 
přirozeným světlem. Orientace je znázorněna na výkrese koordinační situace. 

 
Užitná plocha:  

1S 168,13 m2  

1NP 171,52 m2  

2NP 179,84 m2  

3NP 179,84 m2  

Celkem: 699,33 m2  

Zastavěná plocha: bytový dům 214,04 m2  

zpevněné plochy 315,22 m2  

Celková nově zastavěná plocha objektu: 529,26 m2  

Obestavěný prostor: 1372,3 m2  

 

2.5  Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu                                          

       a jeho požadovanou životnost 
 

2.5.1  Zemní práce  
 

Na staveništi se nejdříve provede vytyčení objektu lavičkami a se určí výškový bod, 

který bude výchozí pro všechny příslušné výšky. Při vytýčení se vyznačí poloha vedení 

inženýrských sítí. Po vytýčení se provede odstranění keřů a stromů a skrývka ornice 300 mm, 

která bude uložena na stavební parcele.  

 

Nyní budou provedeny výkopy pro základové pásy a výkopy pro přípojky 

inženýrských sítí. Výkopy přípojek inženýrských sítí budou vyspádovány směrem pryč         

od objektu, aby nedocházelo k přívodu vody do zeminy pod objektem. Při provádění výkopů 

se bude tl. 100 mm určených pro základové pásy provádět ručně a to před započetím betonáže 

základových konstrukcí. Základová spára musí být rovná, nepromáčená a chráněna před 

klimatickými vlivy. Budou provedeny úpravy terénu staveniště pro umístění skladů, skládek 

a uložení materiálu. Zpětné násypy zeminy se budou hutnit a to po 300 mm vrstvách. 



Bakalářská práce 
 

- 16 - 

 

2.5.2  Základové konstrukce  

 

Založení objektu bude provedeno na základové pasy, které jsou v nezámrzné hloubce 

-3,750 m. Podkladní beton bude v hloubce -3,300 m, který bude proveden na zhutněnou 

zeminu. Základový pás obvodového zdiva bude šíře 740 mm a nosného zdiva 600 mm. 

Podkladní beton tl. 150 mm bude vyztužen ocelovou svařovanou sítí. Základová deska 

schodiště šíře 500 mm. Materiál základových pásů je beton C16/20 a podkladního betonu 

C12/15, podkladní beton je vyztužen ocelovou kari sítí KH 30 6/100x6/100. Základová spára 

se nachází nad úrovní hladiny podzemní vody.   

 

2.5.3  Svislé konstrukce  

 

Nosnou konstrukci tvoří keramické tvarovky POROTHERM 44 EKO+ a tvarovky 

POROTHERM 30 AKU pevnosti P15. Obvodové stěny z POROTHERM 44 EKO+ jsou 

zděny na montážní pěnu DRYFIX. Vnitřní nosné zdi jsou zděné z tvarovky POROTHERM 

30 AKU na maltu MVC P4. Vnitřní příčky jsou z tvárnic POROTHERM 11,5 AKU  zděné 

 na maltu MVC P4. První vrstva obvodového zdiva bude položena na výškově zaměřené  

vytýčené maltové lože tl. 20 mm, na které se další vrstvy již vyzdívají systémem DRYFIX. 

Minimální tloušťka lože je 10 mm a bude provedeno souvislou vrstvou na asfaltovém páse. 

Pro napojení vnitřního nosného zdiva a příček budou využito plochých nerezových kotev. 

Vazby cihel budou otočeny o 90° oproti předchozí vrstvě zdiva. Kompletní montážní návod 

a systém zdění je dán přímo výrobcem a bude dodržen.  

 

2.5.4  Vodorovné konstrukce  

 

Všechny stropní konstrukce budou mít tloušťku 250 mm nad 1.S, 1.NP, 2.NP, 3NP    

a je tvořena keramickými tvarovkami POROTHERM MIAKO 19/62,5 a MIAKO 19/50,  

které budou uloženy na POROTHERM POT nosnících 23 a zality betónovou mazaninou. 

Na obvodové zdivo se položí asfaltový pás pro uložení nosníků. V místě překladů se asfaltový 

pás nepokládá. Roztečná osová vzdálenost jednotlivých nosníků je dle technologického 

postupu a je dána šířkou stropních vložek MIAKO a to 500 mm nebo 625 mm. U kladení 

nosníků musí být dodržen minimální přesah 125 mm uložení na nosné zdivo. Nosníky budou 

podepřeny po 1,5 m a zároveň se podepřením vytvoří mírné nadvýšení nosníků. Vložky 

budou před betonáží skropeny vodou. Celý strop bude zpevněn KARI sítí 100/100/8 mm 
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položenou na stropní vložky. Betonáž bude provedena z betonu C25/30 a vyztužena oceli 

105052 (R). Překlady nad okny a dveřmi budou na nosných zdech provedeny z překladů 

POROTHERM 7 a u příček z POROTHERM 11,5. Montážní návod a systém zdění je dán 

přímo výrobcem a bude dodržen. 

 

2.5.5  Schodišťová konstrukce  

 

Bude provedeno železobetonové dvouramenné schodiště s mezipodestou, která je 

vetknutá do obvodového zdiva POROTHERM 44 EKO+. Každé schodiště má jinou výšku 

schodišťového stupně a to vzhledem k jiným úrovňovým výškám jednotlivých podlaží. Každé 

rameno má 10 stupňů, kromě schodiště mezi 1S a 1NP s 9 stupni. Pro schodiště v 1S je 

připravena základová deska. Schodiště bude opatřeno zábradlím kotveným do schodišťové 

desky. Zábradlí bude 1000 mm vysoké a bude dodávkou specializované firmy.   

 

2.5.6  Střešní konstrukce  

 

Střechu objektu bude tvořit jednoplášťová střecha DEKROOF 01, která splňuje 

parametry nízkoenergetického domu a je řešena jako nepochůzí. Jednotlivé spády jsou 

tvořeny tepelnou izolací střechy a mají sklon 2%. Hlavní hydroizolační vrstvu střechy tvoří 

folie z měkčeného PVC DEKPLAN 76, která je mechanicky kotvená do stropní konstrukce 

dle kotevního plánu. Hydroizolační vrstva je kladena na separační textilii ze 100 % PP 

FILTEK 300. Pod separační vrstvou jsou tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového 

polystyrenu EPS 100 S a spádové klíny stejného materiálu. Ty jsou nalepeny dle kladečského 

plánu na asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, který tvoří provizorní 

hydroizolaci a hlavně parotěsnící vrstvu konstrukce střechy. Asfaltový pás je kladen na 

penetrační nátěr DEKPRIMER nanesený na podkladní konstrukci strop POROTHERM. 

Hydroizolace odvádí vodu do střešních vpustí GULYDEK o průměru 125mm. Střešní vpusti 

jsou napojeny na odpadní potrubí, které je napojeno na přípojku veřejné dešťové kanalizace. 

Atika o výšce vyzdění 750 mm bude oplechována spojovacími profily, na které se přivaří 

hlavní hydroizolační vrstva. Přístup na střechu je umožněn pomocí požárního žebříku , který 

má místo jednoho madla trubku, která je na konci opatřena závitem pro případně použití 

hasičů. Závit je chráněn ochranou maticí na řetízku. Požární žebřík je chráněn 

uzamykatelnými dvířky proti zneužití.  
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Skladba střešního pláště:  

 
 
 - DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm 

 - FILTEK 300 

 - EPS 100S tl. 200 mm 

 - Spádové klíny EPS 100S tl. 20-160 mm 

 - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm 

 - DEKPRIMER tl. 5 mm 

 - Stropní konstrukce POROTHERM tl. 250 mm 

 

2.5.7  Podlahové konstrukce  

 

Při provádění podlah budou dodržovány všechny platné předpisy a technologické 

postupy pro každý jednotlivý druh podlahy. V objektu jsou navrženy skladby podlah 

keramické a laminátové. Podlaha v 1S je izolována izolací  DACHROCK tl. 60mm. V 1.NP 

je použita tepelná kročejová izolace ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 70 mm. V 2.NP  

a 3.NP je navržena tl. 30 mm. Keramické dlažby budou doplněny keramickými soklíky výšky 

100 mm. Lamelové podlahy budou doplněny dřevěnými soklovými lištami.  

 

Minimální koeficienty smykového tření dle ČSN 74 4507 a vyhlášky č.137/1998 §34 odst.11:  

 

Schody – nástupnice, podesty: min. 0,2  

Hrana schodišťového stupně: min. 0,6  

Vodorovné plochy bez výroby a manipulace: min. 0,3  

Vodorovná pracovní plocha: min. 0,652  

 

Žádné lepenky a nátěry ve styku s polystyrenem nesmí obsahovat dehet, u podlah  

s hydroizolací bude tato vytažena na stěnu min. 200 mm nad podlahu. V místnostech 

s keramickou dlažbou bude provedena dilatace od svislých konstrukcí po celém obvodě,  

v ostatních místnostech bude dilatační pásek až do výše povrchu nášlapné vrstvy.  
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Podlaha A je navržena ve skladbě: 

  

- keramická dlažba TAURUS GRANIT 64S  tl.     8 mm  

- flexibilní lepidlo SOLOFLEX – SCHOMBURG  tl.     4 mm 

- penetrace podkladu    

- betonová mazanina z betonu C16/C20   tl.   60 mm 

- separační PE folie   tl.     2 mm 

- tepelná izolace DACHROCK tl. 60 mm   tl.   60 mm 

- ochranná geotextílie IZOLTECH 300g/m2  tl.     2 mm 

- hydroizolační folie FATRAFOL 803   tl.     2 mm 

- ochranná geotextílie IZOLTECH 300g/m2  tl.     2 mm 

        ∑   tl. 140 mm 

- podkladní beton C12/C15   tl. 150 mm 

  + vyztužení kari sítí KH 30 6/100x6/100    

- rostlá nebo zhutněná zemina   tl. 150 mm 

 

 

Podlaha B je navržena ve skladbě: 

 

- keramická dlažba TAURUS GRANIT 64S  tl.     8 mm  

- flexibilní lepidlo SOLOFLEX – SCHOMBURG  tl.     7 mm 

- penetrace podkladu    

- betonová mazanina z betonu C16/C20   tl.   63 mm 

- separační PE folie   tl.     2 mm 

- tepelná izolace STEPROCK ND    tl.   70 mm 

        ∑   tl. 150 mm 

- Stropní konstrukce POROTHERM   tl. 250 mm 
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Podlaha C je navržena ve skladbě: 

 

- laminátová plovoucí podlaha FLOORLINE     tl.     8 mm  

- mirelon   tl.     4 mm   

- betonová mazanina z betonu C16/C20   tl.   66 mm 

- separační PE folie   tl.     2 mm 

- tepelná izolace STEPROCK ND    tl.   30 mm 

        ∑   tl. 110 mm 

- Stropní konstrukce POROTHERM   tl. 250 mm 

 

Podlaha D je navržena ve skladbě: 

 

- keramická dlažba TAURUS GRANIT 64S  tl.     8 mm  

- flexibilní lepidlo SOLOFLEX – SCHOMBURG  tl.     7 mm 

- penetrace podkladu    

- betonová mazanina z betonu C16/C20   tl.   63 mm 

- separační PE folie   tl.     2 mm 

- tepelná izolace STEPROCK ND    tl.   30 mm 

        ∑   tl. 110 mm 

- Stropní konstrukce POROTHERM   tl. 250 mm 

 

Podlaha E je navržena ve skladbě: 

 

- keramická dlažba TAURUS mrazuvzdorná  tl.     9 mm  

- flexibilní lepící tmel WEBER.FOR FLEX   tl.     7 mm 

- hydroizolační separační pás SCHLÜTER DITRA tl.     4 mm   

- spádový beton WEBER.BAT BALKONOVÝ 2% spád tl.   60 mm 

- Stropní konstrukce POROTHERM   tl. 250 mm 
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Podlaha G je navržena ve skladbě: 

 

- keramická dlažba TAURUS GRANIT 80SC  tl.     8 mm  

- flexibilní lepidlo SOLOFLEX – SCHOMBURG  tl.     4 mm 

- penetrace podkladu    

- betonové schodišťové stupně    

- železobetonová schodišťová deska    tl. 150 mm  

  

2.5.8  Hydroizolace 

 

Pro hydroizolaci spodní stavby bude použita folie FATRAFOL 803 tl. 2 mm, která 

bude vložená mezi dvě geotextilie IZOLTECH o plošné hmotnosti 300g/m2. Na svislé 

konstrukci spodní stavby bude folie navíc chráněna nopovou folií FATRADREN a bude 

vyvedena 300 mm nad upravený terén. Na svislé konstrukci se ukotví první vrstva geotextílie 

spojovacím plechem, na který se přivaří hydroizolační folie FATRAFOL 803 a následně 

ochrání další vrstvou geotextílie.  

 
Pro hydroizolaci podlah bude sloužit separační PE fólie, umístěna mezi betónovou 

mazaninou a tepelnou izolací.  

 
Parotěsnící vrstvu střešního pláště tvoří pás z SBS modifikovaného asfaltu 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, který je bodově natavován na podkladní vrstvu 

opatřenou nátěrem DEKPRIMER. Hlavní hydroizolační vrstvu střešního pláště tvoří 

hydroizolační fólie z PVC-P DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm, která je mechanicky kotvena přes 

tepelnou izolaci k podkladní vrstvě.  

 

2.5.9  Tepelné a zvukové izolace 

 

Podlaha na zemině bude zateplena podlahovými deskami z tuhé těžké desky 

z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí ROCKWOOL DACHROCK 

tl. 60 mm a λ=0,040 W/m.K-1. Pro podlahy v dalších podlažích je použita tepelná a zároveň 

kročejová izolace  ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 30-70 mm a λ=0,037 W/m.K-1 , která je 

z tuhé těžké desky z kamenné vlny pojené organickou pryskyřicí. 
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Na střešním plášti jsou použity tepelně izolační desky ze stabilizovaného pěnového 

polystyrénu EPS 100 S tl. 200 mm a λ= W/m.K-1 a spádové klíny ze stejného materiálu o tl. 

40-200 mm.  

 

Jednotlivé byty budou mezi sebou zvukově izolovány zdivem z tvarovek 

POROTHERM 30 AKU zděných na maltu MVC P4 o neprůzvučnosti Rw 56 dB.  

 

2.5.10  Výplně otvorů 

 

Okna, vchodové dveře, balkónové dveře budou plastové z pětikomorového profilu 

barvy bílé od firmy ALUPLAST. Zasklení izolačním trojsklem celkový součinitel prostupu 

tepla je Uw = 0,9 W/m2K u oken a u dveří Uw = 1,1 W/m2K . Umístění ovládacích a nosných 

prvků bude navrženo a rozměřeno dodavatelem výplní. Vstupní dveře jsou opatřeny madlem 

pro použití osob s postižením. Součástí dveří je stěna s instalovanými schránkami  

a domovními zvonky.  

 

Vnitřní dveře plné a zárubně obložkové dřevěné, ocelové. Veškeré rozměry otvorů 

musí být před výrobou zaměřeny dle skutečného provedení na stavbě. Vzorky výrobků bude 

nutno předložit před dodáním k odsouhlasení projektantovi a investorovi.  

 

2.5.11  Úprava povrchů 

 

Vnitřní omítky všech svislých vnitřních stěn a stropů budou omítnuty strojní 

jádrovou omítkou HASIT 655 a štukovou omítkou HASIT 156. Poté natřeno malbou 

PRIMALEX bílý, matný. V koupelnách, WC, kuchyni a úklidové místnosti bude keramický 

obklad do výšky 2000 mm. Vnější fasáda bude  omítnuta jádrovou omítkou HASIT 655  

a štukovou omítkou HASIT 160. Barevné provedení nátěru vnější omítky je na výběru 

investora. 

 

2.5.12  Obklady  

 

Vnitřní obklady budou zvoleny investorem. Obklady budou provedeny dle projektové 

dokumentace do lepícího tmelu. 
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2.5.13  Zámečnické, truhlářské, plastové a klempířské prvky  

 

Výpisy zámečnických, klempířských, truhlářských, plastových prvků a výplní otvorů není 

součástí vypracování bakalářské práce. 

 

Navržené okna, dveře vstupní a balkonové v objektu jsou produkty Ideal 4000 firmy 

ALUPLAST. Disponují izolačním trojsklem a ve výplních jsou použity 5 komorové PVC 

profily  vyztužené ocelovou pozinkovanou výztuhou. Barva všech plastových profilů je bílá. 

Vnitřní vstupní dveře jsou usazeny do bezpečnostních dřevených zárubní a rozměry jsou 

patrné z výkresové dokumentace. Vnitřní dveře budou voštinové laminové plné i částečně 

zasklené a budou opatřeny prahem vyjímaje 1.NP, které je řešeno bezbariérově. Budou 

usazeny do dřevených obložkových zárubní ve všech podlažích s výjimkou v 1.S, kde budou 

zárubně ocelové.  

 

Vstupní a balkonové zábradlí společně s požárním žebříkem budou dodávkou specializované 

firmy z materiálu S 235 JR a budou opatřeny žárově zinkovaným povrchem. Vnitřní 

schodišťové zábradlí z nerezové oceli bude ukotveno do schodišťové desky a bude dodávkou 

specializované firmy. Klempířské prvky vnějších okenních parapetů,oplechování balkónů  

a vstupu budou vyrobeny z  titanzinku rheinzink.  

 

2.5.14  Větrání místností 

 

Ve všech místnostech dochází k přirozenému větraní pomocí nastavitelných štěrbin 

plastových oken a anglických dvorků. Vzhledem k větrání sklepních kójí není provedena 

vyzdívka až k stropní konstrukci.  

 

2.5.15  Venkovní úpravy 

 

Ke vstupu z jižní strany je vydlážděn bezbariérový chodník se sklonem 6,25% od 

objektu. Před vstupem bude vydlážděn prostor pro komunální odpad a v západní časti 

pozemku bude vybudováno dlážděné parkoviště s napojením na stávající komunikaci. 
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2.6  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

Všechny konstrukce jsou navrženy aby splňovaly tepelně technické požadavky 

uvedené v ČSN 730540-2 (2011) část 2 [1]  

 

Obvodové zdivo objektu RD je navrženo z keramických tvárnic POROTHERM 

44EKO+ dryfix tl. 440 mm, jádrová omítka HASIT 655 + štuková HASIT 160.  

U= 0,20 W/m2K < Un = 0,25 W/ m2K  

 

Střešní konstrukce bude zateplena teplenou izolací EPS 100 S stabil tl. 200 mm  

a spádovými klíny EPS 100 S stabil se sklonem 2% .Výpočet v místě s nejmenší tloušťkou.  

U= 0,15 W/ m2K < Un = 0,16 W/ m2K 

 

Podlaha na zemině bude zateplena podlahovými deskami z tuhé těžké desky  

z kamenné vlny pojené organickou pryskyřicí ROCKWOOL DACHROCK tl. 60 mm.  

U= 0,58 W/ m2K < Un = 0,60 W/ m2K 

 

Podlaha v 1.NP bude zateplena podlahovými deskami z tuhé těžké desky z kamenné 

vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 70mm.  

U= 0,39W/ m2K < Un = 0,50 W/ m2K 

 

Podlaha v 2.NP a 3.NP bude zateplena podlahovými deskami z tuhé těžké desky  

z kamenné vlny pojené organickou pryskyřicí ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 30 mm.  

U = 0,68W/ m2K < Un = 1,45 W/ m2K 

 

Okna jsou navrženy plastové z pětikomorového profilu s izolačním trojsklem.  

Uw = 0,9 W/ m2K< Un = 1,2 W/ m2K 

 

Vstupní dveře jsou navrženy z pětikomorového profilu s izolačním trojsklem.  

Uw = 1,1 W/ m2K < Un = 1,2 W/ m2K 
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2.7  Způsob založení objektu s ohledem na inženýrsko-geologický a hydrogeologický     

       průzkum 

 

Na pozemku byl proveden hydrogeologický průzkum. Z jeho výsledků vyplývá, že 

hladina podzemní vody se nachází pod úrovní základové spáry objektu a zemina je dostatečně 

únosná. Dále byl proveden stavebně-technický průzkum, kterým byla zjištěna dostupnost 

inženýrských sítí.V rámci opatření na snížení radonového rizika je navržena protiradonová 

hydroizolační vrstva fatrafool 803 . Založení objektu bude provedeno na základové pasy do 

nezámrzné hloubky a základovou desku, vyztuženou ocelovou svařovanou sítí, která bude 

provedena na zhutněnou zeminu.  

  

 2.8  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních  

        účinků 

 

V průběhu výstavby se bude stavebník řídit zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech  

a zejména zajistí, aby odpady vzniklé při stavební činnosti byly řádně separovány, využívány, 

zneškodňovány a předávány odpovědným osobám. Komunální odpad vzniklý užíváním 

stavby bude předáván odpovědným osobám dle místní vyhlášky o svozu a likvidaci 

komunálního odpadu. Výstavbou dojde k částečnému záboru půdy a vykácení nízkých dřevin 

na pozemku investora. V rámci úpravy zahrady po dokončení prací bude pozemek opětovně 

zatravněn resp. budou vysazeny okrasné dřeviny. Ozelenění pozemku není součástí této BP. 

Okolí novostavby bude velmi mírně komunálním odpadem z bytových jednotek. Charakter 

stavby předpokládá, že nebude docházet k vzniku nebezpečných odpadů, zvýšené hladině 

hluku nebo provozu na přilehlých komunikacích.  

 

2.9   Dopravní řešení a napojení na technickou infrastrukturu 

 

Bude provedeno napojení stavby jedním novým pochozím chodníkem na stávající  

komunikaci. Parkovací místa jsou napojeny přímo na stávající přilehlou komunikaci. Objekt 

bude napojen na technickou infrastrukturu v přilehlé místní komunikaci ulice Vrahovická. 

Budou zřízeny nové přípojky elektřiny, vody, kanalizace a připojení na teplovod. 
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2.10  Ochrana před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření  

 

V rámci opatření na snížení radonového rizika je navržena protiradonová 

hydroizolační vrstva 2mm FATRAFOL 803 . V současné době není v dané lokalitě znám 

žádný jiný škodlivý zdroj vnějšího prostředí (seismicita, spodní vody, poddolování) ani žádná 

ochranná a bezpečnostní pásma.  

  

2.11  Dodržování požadavků na výstavbu  

  

Všechny práce musí být prováděny tak, aby v žádném případě neohrozily statiku  

a stabilitu stavby ani její části . Stavební odpad bude po dohodě s obecním úřadem vyvážen 

na k tomu zřízenou skládku domovního odpadu. Stavba bude provedena dle schválené 

projektové dokumentace. Budou splněny všechny požadavky dotčených orgánů statní správy. 

Práce budou prováděny dle technologických postupů předepsaných výrobci a dodavateli 

stavebních systémů. Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem. Je v 

souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN, EN a požadavky na 

ochranu zdraví. Dokumentace splňuje veškeré předpisy a požadavky z hlediska vnitřního 

prostředí i z hlediska vlivu stavby na životní prostředí. Jakékoliv změny na stavbě proti 

projektu je nutné předem konzultovat s projektantem a stavebním úřadem, který vydal 

stavební povolení. Tento projekt smí být použit jen k tomu účelu, ke kterému je zpracován  

a určen.  
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3. TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE PLOCHÉ STŘECHY  

 

 

3.1  Obecné informace  

 
3.1.1  Identifikační údaje  

 

Název stavby: Bytový dům  

Místo stavby:  ulice Husitská 31, 798 11 Prostějov 

Kraj:    Olomoucký  

Okres:  Prostějov  

Charakter stavby:  Novostavba  

Stavební parcela:  122/6  

 

Investor:  Město Prostějov 

 nám. T.G. Masaryka 130/14 

 796 01  Prostějov  

 E-mail: mestoprostejov@pv.cz  

 Tel.: 545 724 594  

  

Kontaktní osoba:  ing. Petr Břidličný  

 E-mail: p.bridlicny@pv.cz  

 Tel.: 545 724 594  

 

Projektant: Jaroslav Šimanský  

 Trnkova 18  

 799 00 Olomouc  

 E-mail: simansky@dtmo.cz  

 Tel.: 725 724 681 
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3.1.2  Popis stavby 

 

Navrhovaná novostavba nízkoenergetického bytového domu se bude nacházet 

na parcele č.122/6 určené k výstavbě o výměře 1216m2 v katastrálním území města 

Prostějova a vlastníkem je město Prostějov. Stavební pozemek je orientován na jih, 

s přístupem na pozemek z asfaltové komunikace ulice Husitská. Pozemek je v mírném svahu 

s pár stromy.  

 

Objekt je určen jen pro občanské bydlení. Bytový dům má tvar obdélníku 

s půdorysnými rozměry 13,6 x 16,2 m  a výškou 11,7 m. Objekt má celkem 3 nadzemní 

podlaží a je celoplošně podsklepený. Vstup do objektu je orientován na jih a je projektován 

jako bezbariérový. Vstupní rampa bude vydlážděná a prostor pro komunální odpad bude také 

vydlážděn . Ve sklepě jsou umístěny sklepní kóje, sušárna, prádelna. V každém podlaží se 

nacházejí dvě bytové jednotky. 1.NP je kompletně projektováno jako bezbariérové podlaží 

a nachází se zde i kolárna. 2.NP a 3.NP jsou doplněny balkónem orientovaným  

na severovýchod. Schodiště objektu je dvouramenné. Zastřešení je realizováno konstrukcí 

jednoplášťové ploché střechy, která disponuje  odvodněním do dispozice pomocí střešních 

vpustí. Parkování je vybudováno před vstupem do bytového domu. V blízkosti stavby se 

v současnosti nachází tenisové hřiště.  

   

3.1.3  Popis konstrukce 

 

Předmět technologického postupu je realizace jednoplášťové ploché střechy 

DEKROOF01. Střecha o rozměrech 13,6 x16,2 m má 2% sklon do střešních vtoků a je 

realizována na stropní konstrukci POROTHERM tl. 250 mm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr.č. 1: 3D model střechy  DEKROOF 01 (zdroj: [www.dektrade.cz]) 
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3.2  Materiály  

 

3.2.1  Skladba střešního pláště  
 

                                                                            
 - DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm – množství 260  m2 

 - FILTEK 300 - množství 260  m2  

 - EPS 100S tl. 200 mm - množství 201 m2 

 - Spádové klíny EPS 100S tl. 40-200 mm - množství 201 m2 

 - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4mm - množství 260  m2  

 - DEKPRIMER - množství 79 kg  

 - Stropní konstrukce POROTHERM tl. 250 mm  

 

 
 

3.2.2  Popis materiálů 
 

DEKPRIMER  

 
Je za studena zpracovatelná  asfaltová emulse , která je zde použita jako penetrační 

nátěr na beton a omítnutou atiku. Zvyšuje přilnavost podkladu pro hydroizolační pás 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Je zpracovatelná bez zvláštních ochranných opatření, 

je pachově neutrální a rychleschnoucí. Je netoxická, je šetrná k životnímu prostředí a není 

požárně nebezpečná. Spotřeba se uvádí 0,3 - 0,4 Kg/m2, záleží na kvalitě podkladu. [17] 

 

FILTEK 300 

 
Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním o plošné hmotnosti 300g/m2 složená      

ze 100% polypropylenu. Zamezuje styku nesnášenlivých materiálů. Odolává plísním, 

bakteriím a běžným chemikáliím. Je použita pro separaci pěnového polystyrenu                     

od hydroizolační fólie DEKPLAN 76. Textilie se pokládá v každém místě, kde bude položena 

hydroizolace. [21] 
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GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  

 
Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné 

tkaniny o plošné hmotnosti 200g/m2. Tvoří parotěsnou zábranu ploché střechy a zároveň 

pojistnou hydroizolační vrstvu ploché střechy. Pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL       

se natavuje na podklad a nelze ho vystavovat dlouhodobému působení UV záření. [18] 

 

-  Jemný separační posyp  

-  Asfaltová hmota SBS modifikovaná  

-  Skleněná tkanina impregnovaná  

-  Asfaltová hmota SBS modifikovaná  

-  Separační PE folie 

                      Obr.č. 3: schéma pásu [18] 

Spádové klíny EPS 100 S Stabil  

 
Tepelně izolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrénu  určené pro ploché 

střechy s běžným zatížením. Desky budou vytvářet sklon střechy 2%. Desky jsou dodány  

o rozměrech 1000x1000 tl. 40-200 mm  při spádu 2%. Desky budou bodově přilepeny 

lepidlem INSTA-STIK k pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Klíny jsou velmi 

jednoduše zpracovatelné, mají trvalou odolnost proti vodě a splňují ekologickou a zdravotní 

nezávadnost. Jejich součinitel tepelné vodivosti je 0,037 W.m-1.K-1. [20] 

 

Tepelná izolace EPS 100 S Stabil 

 

Tepelně izolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrénu  určené pro ploché 

střechy s běžným zatížením. Desky jsou jednoduše zpracovatelné, mají trvalou odolnost proti 

vodě a splňují ekologickou a zdravotní nezávadnost. Jejich součinitel tepelné vodivosti          

je 0,037 W.m-1.K-1. Desky budou bodově přilepeny lepidlem INSTA-STIK. Desky jsou 

dodány o rozměrech 500x1000 o tl. 200 mm. [20] 
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DEKPLAN 76 

 
Hydroizolační fólie je vyrobena z měkčeného polyvinylchloridu o tl. 1,5mm 

s výztužnou vložkou z polyesteru určená ke kotvení. Je odolná proti účinkům UV záření  

a vyhovuje požadavkům na účinky umělého povětrnostního stárnutí. Má nízkou hodnotu 

difuzního odporu a má vynikající dlouhodobou rozměrovou stálost. Fólie se kotví k podkladu 

kotvami s přítlačnými talířky a jednotlivé spoje folie se svařují horkovzdušným přístrojem. 

[19]  

 

Nesmí být v přímém kontaktu s materiály :  

 
- pěnový a extrudovaný polystyren 

- pěnový polyuretan 

- dehet a asfalt 

- organická ředidla a anorganické oleje 

 

GULLYDEK  

 
Vtok o velikosti DN 125 s PVC límcem a nástavným ochranným košem pro 

zachycení hrubých nečistot. Střešní vtok je určený pro odvodnění ploché střechy a je vyroben 

ve variantě svislého  vtoku. Vtok umožňuje napojení povlakové hydroizolace. [22] 

 

 

      Obr.č. 4: díly střešní vpusti [22] 
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TOPWET TWOP 110 PVC, TOPWET TWOD 110 BIT 

 

K odvětrávání kanalizace bude použit komínek TOPWET TWOP 110 PVC 

s integrovanou manžetou z PVC. Integrovaná manžeta bude sloužit k snadnému napojení 

komínku na hydroizolaci DEKPLAN 76. Komínek bude usazen na základovou desku 

TOPWET TWOD 110 BIT s bitumenovou manžetou, která bude sloužit pro snadné  

a vzduchotěsné napojení na parozábranu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Základová 

deska je usazena na odvětrávané potrubí kanalizace. [23,24] 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

                 Obr.č. 5: díly střešní vpusti (zdroj: [www.topwet.cz]) 

 

Spojovací plechy  

 

Pozinkovaný ocelový plech, který má horní stranu potaženou vrstvou PVC a dolní 

vrstva je lakovaná. Plechy jsou použity pro tvarovou stabilizaci hydroizolační folie, která se 

na ně natavuje a to především po okrajích střechy, v místě změny sklonu střechy. [15]  

 

 

 

 

 

                                       

                                     Obr.č. 6: spojovací plechy [15] 
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             OSB deska  

 

Deska bude sloužit pro vytvoření sklonu 5% a bude umístěna na korunu atiky. 

Tloušťka je 30 mm a kotvena bude do zdiva atiky přes dřevěné trámky.  

 

3.3  Doprava 

 
Primární doprava 

 

Doprava materiálu z firmy DEKTRADE bude zajištěna nákladním automobilem       

s hydraulickou rukou. Drobnější materiál bude na stavbu dopraven vozidlem IVECO VAN.  

 

Sekundární doprava 
 

Bude zajištěna pomocí věžového jeřábu LIEBHERR 32TT. Menší prvky budou 

dopraveny stavebním výtahem GEDA 500Z/ZP. Staveništní přepravu zajistí kolečka. 

 

3.4  Skladování 

 

Materiál dopravený na staveniště je nutné zkontrolovat. O převzetí materiálů se stará 

stavbyvedoucí, nebo osoba jim pověřená. Materiál musí být vizuálně zkontrolován, zda při 

dopravě nedošlo k jeho poškození. Předání a kontrola materiálu se zapíše do stavebního 

deníku. Na staveništi budou použity kryté uzamykatelné sklady, otevřené skládky, které musí 

být v souladu s projektem zařízení staveniště. 

 

DEKPRIMER 
 

Balení je v plastových nádobách 12kg a 25kg. Skladování je možné maximálně        

6 měsíců od data výroby. Skladuje se v suchých krytých skladech, kde je chráněn před vodou, 

vlhkem a mrazem. [17] 
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GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  

 

Jednotlivé role s pásy se musí skladovat v krytých skladech na paletě ve svislé 

poloze a to v jedné vrstvě. Musí být chráněny před UV zářením a povětrnostními vlivy. 

Dodávají se zabalené PE folií v rolích o výšce 1 m  a pásy mají rozměr 1 x 7,5 m. [18] 

 

FILTEK 300 

 

Dodávána je v rolích, které se skladují ve vertikální poloze na paletě do krytých 

skladů, kde se zamezuje styku s vodou a přístupu slunečního záření a UV záření. Role je 

vysoká 2 m a zabalená PE folií. [21] 

 

Tepelná izolace EPS 100 S Stabil 

 

Desky tepelné izolace jsou dodávány v balení 2,5 m2 a dopraveny na paletě. Desky 

budou skladovány tak, aby se zamezilo dlouhodobému působení slunečního záření  

a povětrnostních vlivů. Skladují se na volném prostranství se zamezením proti slunečnímu 

záření plachtami nebo provizorním přístřeškem. [20] 

 

Spádové klíny EPS 100 S Stabil 

 

Desky tepelné izolace jsou dodávány v balení 2,5 m2 a dopraveny na paletě. Desky 

budou skladovány tak, aby se zamezilo dlouhodobému působení slunečního záření  

a povětrnostních vlivů. Skladují se převážně na volném prostranství se zamezením proti 

slunečnímu záření plachtami nebo provizorním přístřeškem. [20] 

 

DEKPLAN 76 

 

Hydroizolační folie je dodávána v rolích o výšce 1,6 m a skladuje se ve vertikální 

poloze do krytých skladů na paletě v jedné vrstvě. Jednotlivé pásy mají rozměr 1,6 x 20 m. 

[19]  
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Nesmí být v přímém kontaktu s materiály :  

- pěnový a extrudovaný polystyren 

- pěnový polyuretan, dehet a asfalt 

 

3.5  Pracovní podmínky 

 

Staveniště bude oploceno plotem, který byl součástí zařízení staveniště pro předešlé 

stavební práce. Vjezd na staveniště je z jižní strany přes bránu. Na staveništi bude připraven 

elektrický rozvaděč, který je napojen na stávající vedení. Napojení musí být schváleno 

správcem sítě. Zdroj vody a kanalizace budou napojeny na stávající sítě. Bude možné 

dodržení způsobů nakládání s odpady.  

 

Na staveništi bude k dispozici veškerá sekundární doprava. Uzamykatelné sklady  

a venkovní skládky budou označeny. Provádění prací bude v teplotně příznivém období  

a nebude muset být využito žádných opatření proti mrazu. Musí být dokončena stropní 

konstrukce a atika. Všichni pracovníci, kteří budou provádět montáž střešní konstrukce musí 

být řádně a odborně proškoleni a musí být seznámeni s BOZP. 

 

 

3.6  Převzetí staveniště 

 

Podmínkou pro převzetí pracoviště jsou plně dokončené práce stropní konstrukce  

a vyzdívky atiky. U těchto prací musí být provedena kontrola dokončenosti a požadované 

kvality provedení jednotlivých detailů. Klade se důraz zvláště na rozměry, pevnost, provedení 

prostupů a pravoúhlost. Stropní konstrukce musí dodržet odchylku rovinnosti 5 mm na 2 m 

délky. Atika musí být vyzděna dle PD a musí dodržovat rovinnost a svislost, která je určená 

dle SN EN 1996-2Eurokód 6 Navrhování zděných konstrukcí - část 2. Stavbyvedoucí  

a stavební dozor provedou požadované kontroly. 

 

Pokud bude vše v souladu s požadavky na provádění střešní konstrukce, může 

proběhnout předání pracoviště. Převzetí pracoviště provádí odpovědný zástupce realizační 

firmy. O předání a převzetí pracoviště bude  proveden zápis do stavebního deníku. 
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3.7  Obecné pracovní podmínky 

 

Požadované povětrnostní podmínky : 

 
Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. musí být práce ve výškách v prostorech, které 

nejsou chráněny proti povětrnostním vlivům přerušeny v případě:  

 
-  bouřky, silného deště a sněžení, tvoření námrazy,  

-  silného větru od 11 m/s 

-  při dohlednosti menší než 30 m a nebo  

-  při teplotě menší než -10°C. 

 

Požadavky na předcházející činnosti  

 
Musí být dokončeno vyzdění atiky a stropní nosné konstrukce, které jsou potřebné 

pro započetí provádění střešní konstrukce. 

 

Další podmínky, jejichž nedodržení by ovlivnilo výslednou činnost  

 
Je nutné dodržovat předepsaný technologický postup, instrukce vedoucího čety  

a dbát na kvalitní provedení kladení jednotlivých vrstev střešního pláště. 

 

Požadavky na práci v zimním období  

 
Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. musí být práce přerušeny v případě silného 

sněžení, tvoření námrazy, či poklesu teploty pod -10 °C. 

 

3.8  Personální obsazení  

 

Složení pracovní čety  

  
- 1 vedoucí čety  

- 2 odborní dělníci  

- 2 pomocní dělníci 

- 1 jeřábník 
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Požadovaná kvalifikace a odpovědnost jednotlivých pracovníků  

 
Všichni pracovníci se musí řídit bezpečnostními předpisy a postupy v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb.  

 

Vedoucí čety 

 
Požadavek dosaženého vzdělání - vyučen v oboru. Řídí montážní práce, dohlíží na 

dodržování technologického postupu a kvalitu práce. Řídí dopravu prvků střešní konstrukce a 

dohlíží na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  

 

Odborný dělník  

 
Požadavek na osvědčení o způsobilosti k svařování a natavování hydroizolací. Dbá 

na kvalitu provedení práce. Má za úkol ukládání prvků na určené místo a dává pracovní 

pokyny pomocným dělníkům.  

 

Pomocný dělník  

 
Zajišťuje přísun prvků na staveniště a provádí pomocné práce jako čištění podkladu, 

přivazuje prvky k jeřábu. Všichni pomocní dělníci jsou proškoleni . 

 

Jeřábník   

 
Musí vlastnit platný jeřábnický průkaz požadované skupiny (B, D) 

 

3.9  Stroje a pomůcky  

 
3.9.1  Stroje 

 
- věžový jeřáb Liebherr 32TT  

- stavební výtah Geda 500Z/ZP 

 - ruční přistroj ke svařování horkým vzduchem LEISTER TRIAC 

- příklepová a akumulátorová vrtačka  

- úhlová bruska 
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3.9.2  Pracovní pomůcky 

 
- tryska pro svařování 20 a 40 mm 

- mosazný kartáč  

- mosazný přítlačný váleček na detaily 

- silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm  

- plynový hořák s bombou propan-butan 

- nože na izolace 

- rozbalovač rolí 

- izolatérské špachtle, hák na role  

- podložka pro řezání  

- šroubovák plochý a křížový 

- pila na polystyrén 

- nůžky instalatérské a nůžky na plech 

- kladivo, kombinované kleště, nýtovací kleště 

- vodováha a metr 

- ocelová jehla pro kontrolu svarů 

- lať na stahování délky 2 m 

- škrabku, koště, lopatky na smetí 

- prodlužovací kabel elektrické energie 

- nádoba s vodou  

- mokrý hadr nebo houba na zchlazování a přitlačení přesahů a detailů         

- kolečka                                  

 

3.9.3  Ochranné pomůcky   

  
- Pracovní oděv 

- pracovní obuv 

- pracovní rukavice 

- ochranné brýle 

- reflexní vesta 

- bezpečnostní postroj 
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3.10  Pracovní postup [15] 

 

3.10.1  Příprava podkladní vrstvy 

 
Po provedených a splněných kontrolách podkladní vrstvy (viz. kapitola 4.1.1) se 

provede vizuální kontrola podkladu. Ten musí být suchý, čistý, soudržný a bez ostrých hran. 

Nesoudržné části a ostré hrany je třeba odstranit a opravit. Povrch nesmí sprašovat a musí být 

bez olejových nečistot.  

 

3.10.2  Provedení penetračního nátěru 

 
Při nanášení asfaltového penetračního nátěru DEKPRIMER musí být minimální 

teplota podkladu 5°C a vlhkost maximálně 6%. Asfaltový nátěr se nanáší pěnovým válečkem, 

štětcem a před jeho použitím je nutné obsah nádoby promíchat. Před začátkem provádění 

nátěru se provede zkušební nátěr na malé ploše, kterým vyzkoušíme nasákavost podkladu. 

Nátěr bude proveden na celé ploše střechy včetně omítnuté stěny atiky a její koruny.  

Po dokončení prací je důležité zaschnutí nátěru, které záleží na klimatickým podmínkách a to 

maximálně 24 hodin. Dále se provede očistění nářadí. V případě pastovité konzistence vodou, 

jinak technickým benzínem. Spotřeba nátěru by měla činit 0,3 - 0,4 kg/m2
. Penetrační nátěr 

slouží k zlepšení přilnavosti povrchu prokladení pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL.  

 

3.10.3  Kladení parotěsné vrstvy 

 
Po zaschnutí penetračního nátěru klademe asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL. Provádění prací musí být při minimální venkovní a podkladní teplotě 5°C. 

Natavení asfaltového pásu na stěny atiky je doporučeno do 25°C. Kontrola podkladu se zkusí 

ruční zkouškou na odlup. Všechny pásy se kladou jedním směrem a natavují se bodově 

plynovým hořákem. Kladení pásu je po celé ploše střechy včetně stěny a koruny atiky 

.Bodové natavení se provádí lokálním přivařením v pěti bodech o velikosti talíře na 1m2. 

Jednotlivé pásy se kladou na vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního  

a čelního spoje měl tvar T viz obr. č.7. Pásy klademe s překrytím minimálně 80 mm  

v podélném spoji a 100 mm v čelním spoji. Při natavování se rozbalovačem rolí pozvolně 

rozvíjí a zároveň přitlačuje role pásu. Nejprve provedeme rozvinutí pásu a jeho usazení  

do správné polohy. Polovinu pásu svineme ke středu a natavíme ji, stejný postup provedeme  
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i s druhou polovinou pásu. Natavení krycí vrstvy pásu musí být co nejkratší a zároveň 

nejintenzivnější. Spoje a překrytí pásu se nataví až po natavení plochy pásu. Dobré svaření 

spojů a překrytí je vidět pravidelným pruhem vyteklého asfaltu. Okraje horního pásu ve spoji 

se mohou v šíři přibližně 5 mm zahladit zahřátou tenkou špachtlí, avšak nesmí dojít 

k obnažení nosné vložky asfaltového pásu.  

 

 

 

 
 

 

 

 

                                         Obr.č. 7: kladení pásů [14] 

 

Opracování prostupů 

 

Je velmi důležité důkladné provedení těchto detailů, které mají významný vliv  

na funkci konstrukce střešního pláště z hlediska vzniku vlhkosti v střešním plášti.  

 

 

TOPWET TWOD 110 BIT 

 
Usazení a ukotvení základové desky na vyústění kanalizačního potrubí provede izolatér 

specializované firmy a vyplní PUR pěnou. Základová deska má bitumenovou manžetu, přes 

kterou se nataví asfaltový pás.                             

 

 

             Obr.č. 8: detail usazení TWOD110 BIT (zdroj: [www.dektrade.cz]) 
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Nástavec GULLYDEK 

 

Usazení a ukotvení nástavce na vyústění odvodňovacího potrubí provede izolatér 

specializované firmy a zafixuje PUR pěnou. Kotvení se provede přes nástavcovou desku, 

která je překryta  bitumenovou manžetou,  na kterou se nataví asfaltový pás.      

                        

 

 

                              Obr.č. 9: detail usazení nástavce GULLYDEK [22] 

 

Opracování atiky 

 

Asfaltový pás se natavuje celoplošně na stěnu a koruny atiky. Následné kotvení bude 

provedeno až s hlavní hydroizolací a oplechováním na koruně atiky. Při teplotách vyšších 

než 25°C dochází v asfaltovém páse k teplotním deformacím a hrozí riziko zabudování 

nedovoleného napětí do asfaltového pásu z důvodu jeho délkové teplotní roztažnosti. 

Pro natavení na atiku budou použity universální tvarovky viz obr. č.14   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                             Obr.č. 10: detail opracování atiky [14] 
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3.10.4  Opracování koruny atiky 

 

Po dokončené parotěsné vrstvy se na korunu atiky ukotví OSB deska tl. 30 mm 

v sklonu 5%, která se ustaví na dva dřevěné trámky. Deska se společně s trámky bude kotvit 

do zdiva atiky.  Pod OSB deskou bude přilepena tepelná izolace  tl. 30 mm PUR lepidlem . 

 

3.10.5  Kladení spádové a tepelně izolační vrstvy 

 

Podkladní vrstvou bude asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, který 

nesmí být aktivní a musí být zvětralý. Pás musí být rovný, suchý, bez nečistot a mastnoty.  

 

První vrstva bude řešena spádovými klíny EPS 100S Stabil. Ty budou na podklad  

lepeny pomocí polyuretanového lepidla INSTA-STIK. Lepení se provádí pro zajištění 

montážní stability a proti povětrnostním vlivům. Nanášení lepidla bude provedeno po pásech 

ve vzdálenosti 200 mm. Hlavní kotvení bude provedeno až pomocí kotvení hlavní 

hydroizolační vrstvy DEKPLAN 76. Teplota venkovního prostředí při aplikaci musí být 

 od 5-35°C a teplota lepidla by měla být mezi 18- 25°C.  Kladení spádových klínů se bude 

provádět z nejnižšího místa a to od střešních vpustí. Vždy se klade stejná výšková úroveň  

a potom další. Desky se kladou na sráz bez mezer.  Menší nerovnosti se mohou vyplnit 

lepidlem, zde se ale musí zvýšit pozornost, aby nám napěněné lepidlo nenadzvedlo desku. 

Prostupy střešních vpustí GULYDEK a odvětrávacích komínku TOPWET musí být přesně 

zaměřeny a následně vyřezány ve spádových klínech dle PD.  Na spádové klíny se budou 

celoplošně pokládat desky EPS 100S Stabil tloušťky 200 mm. Podkladní vrstva musí být 

rovná a pevná. Lepení desek na spádové klíny bude provedeno pomocí polyuretanového 

lepidla INSTA-STIK. Kladení se bude provádět z nejnižšího místa a to od střešních vpustí  

a se vzájemným převázáním spár s předchozí vrstvou spádových klínů. Prostupy střešních 

vpustí GULYDEK a odvětrávacích komínku TOPWET musí být přesně zaměřeny a následně 

vyřezány v tepelné izolaci dle PD.     
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     Obr.č. 11: kladečský plán tepelné izolace (zdroj: [autocad 2008]) 
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3.10.6  Položení separační vrstvy  

 

Na tepelnou izolaci se bude celoplošně pokládat netkaná geotextilie zpevněná 

vpichováním o plošné hmotnosti 300g/m2 složená ze 100% polypropylenu. Zamezuje styku 

hydroizolační folie DEKPLAN 76 s tepelnou izolací a asfaltovým pásem. Textilie se pokládá 

v každém místě, kde bude položena hydroizolace. Bude vytažena na atiku a bude položena 

pod profily z ocelových plechů. V místě prostupů je kladena pod manžetou. Kladení probíhá 

volně a spojuje se bodově horkovzdušným přístrojem. Přesahy jednotlivých styků budou 

minimálně 100 mm. V případě nepříznivého počasí se kotví k podkladu. 

 

 

3.10.7  kotvení spojovacích profilů 

 

V místě přechodu hydroizolace z plochy na atiku a na koruně atiky budou ukotveny 

stabilizační spojovací profily viz obr č. . Kotvení bude provedeno po 16 cm natloukací 

hmoždinkou s hřebem o průměru 6 mm. U plechů se dodržuje dilatační mezera 3-5 mm. 

V místě dilatačních spár podkladní konstrukce je nutné spojovací plechy přerušit.  

 

 

 

                Obr.č. 12: opracování atiky spojovacími plechy [15] 
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Na koruně atiky bude kotvena závětrná líšta po 16 cm ve dvou řadách natloukací 

hmoždinkou s hřebem o průměru 6 mm. Lišta bude v místě dilatace přelepena 50mm širokou 

separační AL páskou a následně na ni bude přivařen pás folie DEKPLAN 76 o šířce 200 mm 

dle obr. č.  

 

Obr.č. 13: opracování atiky závětrnou lištou [15] 

 

 

3.10.8  Provedení hydroizolační vrstvy  

 

Podklad nesmí být výrazně hrubý, s ostrými hranami a výstupky a nesmí se zde 

nacházet stojící voda. Kladení hlavní hydroizolační vrstvy DEKPLAN 76 se musí provádět  

za teploty vyšší než 5°C . Při nízkých teplotách musí být folie uskladněna v temperovaném 

skladu, protože by při aplikaci došlo k zvlnění folie z důvodu teplotního šoku materiálu.  

 

Pokládka folie postupuje od nejnižšího místa a to od střešních vpustí, aby byli spoje  

vzájemného překrytí tzv. po vodě. Folie bude k podkladu mechanicky kotvená podle 

empirického výpočtu kotvení a to platovým teleskopem se zapuštěnou kotvou. Folie z plochy 

se u atiky ukončí navařením na ukotvené spojovací plechy a kotvení u atiky bude vzdálenosti 

100 mm od stěny atiky. Folie se kladou tak, aby světle šedý povrch s potiskem označující 

přesah byl natočen směrem ven. Jednotlivé pásy folie se pokládají na vazbu tak, aby 

vzdálenost čelních spojů na sebe navazujících vrstev byla minimálně 200 mm. Přesahy 

jednotlivých pásů jsou minimálně 100 mm a jsou na folii vyznačeny. Přesah nám slouží 

k zakrytí kotvení předcházejícího pásu a zároveň dodrží minimální šířku svaru 30 mm. 
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                                Obr.č. 14: přesah hydroizolační vrstvy [15] 

 

V místě kde se kříží podélný a čelní spoj se musí seříznout na horní folii roh  

do oblouku. Svařování jednotlivých pásů se docílí horkovzdušným přístrojem LEISTER 

TRIAC. Svařované plochy folií musí být suché a čisté. Tryska svařovacího přístroje svírá úhel 

45° s hranou folie a tryska vyčnívá 2 mm zpod okraje přesahu. Takto natavené přesahy se 

zároveň přitlačují pomocí silikonového válečku. Ten přitlačujeme těsně před tryskou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Obr.č. 15: schéma svaření spoje [15] 

 

Pro svařování folie v ploše je požadován stupeň 6,5 na horkovzdušném přístroji, což 

odpovídá teplotě vzduchu 420°C. Pro opracování detailů to je stupeň 5, což odpovídá teplotě 

vzduchu 360-370°C. Vysoká teplota se projeví ztmavnutím folie a tvorbou černých škvarků.  

Nízká teplota nám nezaručí mechanicky pevný a vodotěsný spoj. Folie se nejdříve bodově 

spojí, aby se až po kontrole správného umístění mohl provést vodotěsný svar. Šířka svarů je 

minimálně 30 mm.  
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Svislý vtok GULLYDEK 

 

Usazení a ukotvení svislého vtoku na vyústění odvodňovacího potrubí provede 

izolatér specializované firmy a zkontroluje funkčnost těsnění. Kotvení se provede  

přes nástavcovou desku, která je překryta  PVC manžetou,  na kterou se přivaří střešní 

hydroizolace DEKPLAN 76.      

 

 

                                    Obr.č. 16: osazení svislého vtoku GULLYDEK [22] 

 

TOPWET TWOP 110 PVC 

 

Usazení a ukotvení odvětrávacího komínku na vyústění odvětrávaného potrubí 

provede izolatér specializované firmy a zkontroluje funkčnost těsnění. Kotvení se provede 

přes nástavcovou desku, která je překryta  PVC manžetou,  na kterou se přivaří střešní 

hydroizolace DEKPLAN 76.      

 

          Obr.č. 17: detail usazení TWOP110 PVC (zdroj: [www.topwet.cz]) 
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Opracování atiky 

 

hydozolační folie DEKPLAN 76 se na atice navaří na závětrnou lištu a spojovací 

plechy, přes které se po stěně vytáhne a přivaří na folii z plochy. Folie z plochy bude kotvená 

100 mm od stěny atiky a kotvení se zakryje přetáhnutím folie z atiky. Přivaření folie 

 na zavětrovací lištu, spojovací plechy a na folii v ploše viz obr. č.18,19 

     

   

      

                   Obr.č. 18: kotvení u atiky [15]            Obr.č. 19: detail přivaření na atice [15]  

 

Vytvoření vodotěsných detailů rohů se docílí pomocí universálních tvarovek. 

Jednotlivé kouty vnitřní a vnější se překryjí natavením kruhové tvarovky viz obr. Opracování 

těchto detailů horkovzdušným přístrojem bude při teplotě 360-370°C a přitlačovat se bude 

mosazným válečkem.  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                        Obr.č. 20: použití universálních tvarovek [15] 
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3.10.9  Mechanické kotvení hydroizolační vrstvy 

 

 Kotvení hydroizolační a tepelně izolační vrstvy bude provedeno v překrytí 

hydroizolační vrstvy a dle rozmístění na kotevního plánu. V případě nutnosti kotvení v ploše 

hydroizolace mimo přesah, tak je potřeba tuto kotvu překrýt natavením záplaty z folie 

DEKPLAN 76. Kotvícím prvkem je šroub do betonu EJOT FBS-R-6,3 a talířová podložka 

EJOT ECOTEK 50. Podkladní vrstva musí mít únosnost upevňovacího prvku minimálně 

1200 N dle výtažné zkoušky. Podložka musí vydržet minimální únosnost 400 N. Do tepelné 

izolace bude předvrtán otvor o průměru 8 mm až k podkladní vrstvě. Do podkladní vrstvy 

bude předvrtán otvor o průměru 5,5 mm. Minimální hloubka kotvení do podkladní vrstvy je 

30 mm.   

 

 

                      Obr.č. 21: schéma kotvení (zdroj: [www.ejot.cz]) 

 

 

Empirický návrh kotvení 

 

Půdorysné rozměry objektu 16,230 x 13,575 m 

výška objektu 10,7 m 

 

b - půdorysný rozměr budovy kolmý na směr větru  

h - výška budovy 

e = menší z hodnot b nebo 2h 

e/4 – délka oblasti na počítaném rozměru  

e/10 – šířka oblasti na počítaném rozměru 
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Vypočet velikosti oblasti pro vítr ve směru kolmém na delší půdorysný rozměr: 

b = 16,23 m, 2h = 20,8 m → e = 16,23m  

e/4 = 4,1 m  

e/10 = 1,65 m  

 

Vypočet velikosti oblasti pro vítr ve směru kolmém na kratší půdorysný rozměr: 

b = 13,57 m, 2h = 20,8 m → e = 13,57 m  

e/4 = 4 m e/4 = 3,4 m 

e/10 = 1,6 m e/10 = 1,4 m 

 

 

 

 

Obr.č. 22: kotvící plán (zdroj: [autocad 2008]) 



Bakalářská práce 
 

- 51 - 

 

3.10.10  Obecná ustanovení 

 

Konec pracovní směny 

 

Na konci pracovní směny jsou všichni pracovníci povinni zajistit všechny 

namontované díly střešního pláště. Místa, která nejsou zakrytá hydroizolací se musí 

zaplachtovat a chránit před případným deštěm. Veškeré pomůcky a nářadí musí být uklizeny.  

 

Nejčastěji se vyskytující závady v technologickém postupu  

 

Nejčastěji se vyskytující problémy vznikají při nedodržení technologického postupu, 

nutno dodržovat technologický postup a dbát pokynů vedoucího čety. Nejčastější problém je 

svaření hydroizolační vrstvy a opracování detailů, které vede k pronikání vody do střešního 

pláště. Musí se kontrolovat provedení jednotlivých svarů a opracování detailů. 

 

Podmínky pro provedení přejímky 

 

Po provedení konstrukce střechy stavbyvedoucí zkontroluje správnost provedení  

a provedou se příslušné zkoušky hydroizolační vrstvy.  Na základě úspěšných zkoušek  

kontrol může dojít k přejímce. Stavbyvedoucí provede zápis o přejímce do stavebního deníku. 

 

3.10.11  Jakost a kontrola 

 

Veškeré prováděné práce musí být provedeny podle projektové dokumentace. Technický 

dozor investora bude dohlížet na průběh provádění střešního pláště. Ze strany dodavatele 

bude kontrolu provádět stavbyvedoucí. Za provedené práce ponese odpovědnost vedoucí čety. 

Při provádění střešního budou naplánovány kontrolní dny, na kterých bude přítomný 

technický dozor investora a stavbyvedoucí. V těchto dnech bude provedena přejímka 

jednotlivé konstrukce investorem. V případě nesplnění podmínek pro převzetí bude dohodnut 

další termín k opravě nedodělků. Přejímka konstrukce bude zapsána do stavebního deníku.  

 

Jednotlivé kontroly se budou řídit kontrolním a zkušebním plánem uvedeným v kapitole č. 4. 
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Obr.č. 23: model procesu (zdroj: [MS Word 2007]) 

 

3.10.12  BOZP 

 

Seznam všech bezpečnostních norem, které se k dané činnosti vztahují 

 

Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., kterým se upravují další 

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

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Nařízení 

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

při práci na staveništích.Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. musí být práce ve výškách 

v prostorech, které nejsou chráněny proti povětrnostním vlivům přerušeny v případě:  

 

a) bouřky, silného deště a sněžení, tvoření námrazy,  

b) silného větru od 11m/s 

c) při dohlednosti menší než 30 m a nebo  

d) při teplotě menší než -10°C. 

 

UŽÍVÁNÍ STAVBY 

PROJEKT OVÁ DOK.  

TECHNICKÝ LIST 

MATERIÁLU, NK,  

NORMY , ZÁKONY 

POŽADAVKY  INV. 

PŘIPRAVENOST 

STAVENIŠTĚ, 

TECHNOLOGICKÝ 

POSTUP,KONTROLA  

MATERIÁLU 

HOTOVÁ STŘECHA , 

PŘEDÁVACÍ  PRO- 

TOKOL , PŘEVZETÍ 

ZHOTOVENÉHO 

DÍLA INVESTOREM 

STAVBYVEDOUCÍ            

DOHLED TDI 
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Soupis ochranných pomůcek a bezpečnostních opatření 

 

Při práci na střese bude bezpečnost proti pádu zajištěna mobilním kotvícím bodem  

DK-VARIO a zachycovacím postrojem HT22M.  Příslušné nástroje a nářadí budou v dobrém 

stavu tak, aby se předešlo jednotlivým zraněním pracovníků nebo k nekvalitnímu provedení 

prací. 

 

Každý pracovník musí používat předepsané pracovní ochranné pomůcky: 

 

- Pracovní oděv 

- pracovní obuv 

- pracovní rukavice 

- ochranné brýle 

- reflexní vesta 

- bezpečnostní postroj 
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4. KONTROLA ETAPOVÉHO PROCESU ZASTŘEŠENÍ 

 

 

4.1  Úvod 

 

Předmětem je zpracování kontrolního a zkušebního plánu, který slouží ke zkvalitnění 

stavebních prací a celkového výsledeku konstrukce. Kontroluje se provedení jednoplášťové 

ploché střechy DEKROOF01. Střecha o rozměrech 13,6 x16,2 m má 2% sklon do střešních 

vtoků a je realizována na stropní konstrukci POROTHERM tl. 250 mm.  

 
 

                                                                            
 - DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm 
 - FILTEK 300 

 - EPS 100S tl. 200 mm 

 - Spádové klíny EPS 100S tl. 40-200 mm 

 - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4mm 
 - DEKPRIMER 

 - Stropní konstrukce POROTHERM tl. 250 mm 
 

Obr.č. 2: skladba střešního pláště [15] 

 

 

4.2  Převzetí pracoviště 

 

Podmínkou pro převzetí pracoviště jsou plně dokončené práce stropní konstrukce 

 a vyzdívky atiky. U těchto prací musí být provedena kontrola dokončenosti a požadované 

kvality provedení jednotlivých detailů. Klade se důraz zvláště na rozměry, pevnost, provedení 

prostupů a pravoúhlost.  
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4.3  Převzetí materiálu 

 

Všechny použité materiály střešního pláště se musí důkladně zkontrolovat při 

přejímce. Bude proveden zápis o přejímce do stavebního deníku. Klade se důraz na shodnost 

s PD a technickými listy jednotlivých materiálů. 

 

DEKPRIMER  

 

kontrola – dodané množství, datum výroby, porovnání s technickým listem, 

neporušené balení. 

 

 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  

 

kontrola – dodané množství , rozměry, deformace, tl. pásů, porovnání s technickým 

listem a PD, kontrola poškození povrchu pásů při přepravě. 

 

Tepelná izolace EPS 100S stabil 

 

kontrola – dodané množství , rozměry formátů, deformace, tl. desek, porovnání 

s technickým listem a PD, kontrola poškození balíků při přepravě. 

 

Spádové klíny EPS 100S stabil 

 

kontrola – dodané množství , rozměry formátů, deformace, porovnání s technickým 

listem a PD, přeměření 2% spádu desek, kontrola poškození balíků při přepravě. 

 

FILTEK 300 

 

kontrola – dodané množství , rozměry rolí, deformace, přeměření hmotnosti 

300g/m2, porovnání s technickým listem a PD, kontrola poškození rolí při přepravě. 
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DEKPLAN 76 

 

kontrola – dodané množství, rozměry rolí, deformace, tl. 1,5 mm, porovnání 

s technickým listem a PD, kontrola poškození rolí při přepravě. 

 

EJOT FBS-R-6,3 a EJOT ECOTEK 50 

 

kontrola – dodané množství, kontrola délky šroubů a hmoždinek, porovnání 

s technickým listem a PD, kontrola povrchové úpravy. 

 

Spojovací plechy 

 

kontrola – dodané množství, rozměry, kontrola poplastovaného povrchu plechů, 

porovnání s technickým listem a PD. 

 

Střešní vpusti GULLYDEK 

 

kontrola – dodané množství, rozměry, porovnání s technickým listem a PD, kontrola 

poškození PVC a manžety při přepravě. 

 

  

 

TOPWET TWOP 110 PVC, TOPWET TWOD 110 BIT 

 

kontrola – dodané množství, rozměry, porovnání s technickým listem a PD. kontrola 

poškození PVC a manžety při přepravě. 
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4.4  Kontroly a zkoušky 

 

4.4.1  Podkladní konstrukce 

 

Kontrola rovinnosti 

 

měření: 

Stropní konstrukce musí dodržet odchylku rovinnosti 5 mm na 2 m délky. 

              Provádí se latí o délce 2 m a odchylka se měří pomocí metru. 

 

 

               

 

 

 

              Obr.č. 24: měření rovinnosti (zdroj: [www.stavba.tzb-info.cz]) 

 

Kontrola pevnosti 

 

Betónový povrch stropní konstrukce musí dodržet předepsanou pevnost C25/30. 

zkouška: pevnost dle ČSN 73 2011[8] 

přístroj : Schmidtovým kladívkem  PROCEQ   

parametry: rozsah 10 - 170 N/mm2 , dopadová energie 2,207 Nm 

provedení zkoušky: Přiložením kladívka na povrch betonu. Hodnoty tlakové síly lze  

                                                číst přímo z konverzního diagramu. 

 

 

                                 

 

 

 

 

Obr.č. 25: měření pevnosti (zdroj: [www.klartec.cz]) 
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Kontrola vlhkosti 

 

Podkladní vrstva může mít maximální vlhkost 6%, která je důležitá pro správné 

provedení penetračního nátěru DEKPRIMER a další navazující vrstvy. 

 

zkouška: vlhkost dle ČSN 73 2011[] 

přístroj : vlhkoměr LI9200 TQC   

parametry: rozsah pro beton  0-6% H2O, přesnost ± 0,5%, provozní teplota 5 - 40 °C 

 

provedení zkoušky:  

Pomocí měření elektrické impedance se snadno určí vlhkost betonu přiložením 

přístroje k povrchu betonu. Elektrické impedance se měří pomocí vytvoření 

nízkofrekvenčního elektrického pole mezi 8 elektrodami ve spodní části přístroje. V závislosti 

na obsahu vlhkosti se měření provádějí až do hloubky několika centimetrů.  

 

  

 

   

 

 

 

 

Obr.č. 26: měření vlhkosti (zdroj: [www.ndt-td.ru]) 

 

Kontrola výtažná 

 

Provádí se zkouškou k prokázání chování a mezního výtažného zatížení 

mechanického kotvícího prvku v podkladní vrstvě. Minimální hodnota únosnosti podkladu  

na jednu kotvu střešního pláště je 1200 N. Tato kontrola bude provedena i při samotném 

kotvení hydroizolační vrstvy, kde musí splňovat únosnost s podložkou minimálně 400 N. 

 

zkouška: výtažná zkouška dle ETAG 006 [10] 

přístroj : COMPTEST OP1/1-S 

parametry: rozsah do 7 kN, odchylka ±1,5% , provozní teplota -10°C až 50°C  
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provedení zkoušky:  

Vybere se podložka pro uchycení zkoušeného prvku podle rozměrů a tvaru hlavy 

prvku. Zkušební přístroj se umístí nad kotevní prvek a zkoušený kotevní prvek se zasune  

do podložky. Otáčením rukojeti zkušebního zařízení se vyvíjí plynule zatěžovací síla a při 

tom se sleduje ukazatel zatížení. Zaznamenává se nejvyšší hodnota udaná měřícím zařízením. 

Tah se poté uvolní a podložka se vysune z kotevního prvku. [15]  

  

 

Obr.č. 27: výtažná zkouška (zdroj: [www.coming.cz]) 

 

 

4.4.2  Parotěsná vrstva  

 

Vizuální kontrola 

 

Vizuálně se zkontroluje spojitost hydroizolace a to, zda rozsah a dimenze 

hydroizolace odpovídá projektu. [15] 

 

Kontrola kvalita spojů a detailů 

 

Špachtlí se provede kontrola jednotlivých svarů a detailů asfaltových pásů a to 

tažením nástroje po spoji s mírným tlakem proti spoji. Tuto zkoušku je možné provádět pouze 

při teplotě asfaltového pásu v rozmezí 10°C až 20°C. 
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Kontrola těsnosti hydroizolace 

 

Provádí se k zjištění těsnosti svaru a hydroizolace samotné. Je důležité, aby 

parotěsnící vrstva vykazovala neporušenost a nepropustnost. V případě špatného provedení 

nebo špatné kvality hydroizolace samotné, pak je tato vrstva nefunkční a má za následek 

budoucí poškození střešního pláště.  

 

zkouška: jiskrová zkouška dle TPG 92024 [11] 

přístroj : defektoskop P40 

parametry: rozsah 0-40kV , rozlišení 100V, rozsah akustického alarmu 5-40 kV 

 

provedení zkoušky:  

Jiskrová zkouška spočívá v tažení elektrody poroskopu s napětím mezi 30- 40 kV 

rychlostí asi 10 m/min nad pásem. V místě poruchy zpravidla přeskakují mezi elektrodou  

a podkladem (zemí) jiskry, které jsou indikovány opticky a akusticky. Průkaznost zkoušky 

závisí na vodivosti podkladu, na který je napojena elektroda. Zkouška je použitelná především 

pro namátkovou kontrolu vybraných míst v ploše. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 28: signalizace defektu  hydroizolace (zdroj: [www.izolace.cz]) 
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4.4.3  Tepelně izolační a spádová vrstva 

 

Vizuální kontrola 

 

Provádí se kontrola povrchu spádové vrstvy a případné nerovnosti, které mají vliv  

na provedenou  rovinnost hlavní hydroizolační vrstvy.  Kontroluje se mechanické poškození 

povrchu a přebytek lepidla INSTA-STICK. 

 

Kontrola spádu vrstvy 

 

Měřením se určuje sklon spádové vrstvy a případné odchylky. Sklon spádové vrstvy 

musí mít 2% a nesmí být menší jak 1°.  

 

přístroj : úhloměr Bosch DWM 40 L 

       parametry: měřicí rozsah: 0 220°, Přesnost měření: 0,1° 

provedení měření: Po zapnutí sklonoměru a rozevření ramen se na displeji 

objeví hodnota úhlu ve stupních. Rameno s vodováhou se přiloží na vodorovný podklad  

a druhé rameno se přiloží na měřený povrch. 

 

 4.4.4  Separační vrstva 

 

Vizuální kontrola 

 

Vizuálně se zkontroluje spojitost geotextílie a to, zda rozsah a dimenze geotextílie 

odpovídá projektu. 

 

4.4.5  Hydroizolační vrstva 

 

Kontrola mechanického kotvení 

 

Provede se vizuální kontrola kotvení a soulad s kotvícím plánem technologického 

postupu. Bude provedena výtažná zkouška (viz kapitola 4.4.1 výtažná zkouška) 
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Vizuální kontrola 

 

Kontrolu spojů se provede vizuálně a provede se po celé délce spojů. Posuzujeme 

především jednotnost svaru, vruby, rýhy, přesahy a způsob zaválečkování v místě spoje. 

Hydroizolace se kontrole i v ploše, zda nedošlo k mechanickému poškození při realizaci. 

 

 

 

 

 

 

                          

Obr.č. 29: mechanické poškození (zdroj: [www.asb-portal.cz]) 

 

 

Kontrola spojů jehlou 

 

Zkouška spočívá v tažení kovového hrotu zkoušecí jehly po spoji. Zkouškou se 

mechanicky ověřuje spojitost a mechanická pevnost provedeného spoje. Zkouška se provádí 

až po vychladnutí spoje (cca 15 min), kontroluji se zpravidla postupně ukončované úseky. 

Nedostatečný spoj je nalezen, když hrot jehly vnikne do spoje mezi fólie zcela nebo 

i částečně. Tato místa musí být následně opravit navařením záplaty nebo jiným dohodnutým 

způsobem.[15] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 30: zkouška spoje jehlou  (zdroj: [www.asb-portal.cz]) 
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Kontrola spojů vakuovou zkouškou 

 

Měřící technika této kontroly spočívá v průhledném zvonu s ventilem napojeným  

na vývěvu s rozsahem podtlaku minimálně 0,3 Mpa. Spoj se nejprve zvlhčí indikační 

kapalinou  a zvon se přimáčkne na fólii. Vývěva vytváří v uzavřeném prostoru podtlak 0,02 

Mpa, který odpovídá  přibližně 20% atmosférického tlaku. Hodnota podtlaku musí být 

konstantní alespoň 10 sekund. V případě poruchy se kontrola projeví v indikační kapalině 

tvorbou vzduchových bublinek v místě netěsnosti. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 31: vakuová zkouška (zdroj: [www.stavbyaizolace.cz]) 

 

Kontrola těsnosti izolace zátopovou zkouškou 

 

Zátopová zkouška bude provedena v případě požadavku investora. Zkouška je 

doprovázena komplikovaným procesem a tudíž je lepší ji předejít. Kontrola spočívá 

v napuštění střešního pláště vodou a následnou kontrolou zda voda nezatéká do konstrukce. 

Tato zkouška nám neodhalí přímé místo defektu hydroizolace, ale označí ohraničenou oblast 

jako lokalitu nacházející se netěsnosti. Konstrukce musí mít pro provedení dostatečnou 

únosnost, jelikož dojde k zatopení hladinou vody, která vyvolá působící zatížení. Před 

prováděním musí být zdokumentován stávající stav stropní konstrukce. [15] 

 

Postup provedení zkoušky: 

Nedoporučuje se provádět zátopovou zkoušku za deště, silného větru a při teplotách 

vnějšího vzduchu dlouhodobě pod +5°C. Provede se vizuální kontrola povrchu hydroizolace. 

Vzhledem ke sklonům střešního pláště se bude zkouška provádět po jednotlivých oblastech, 

které nám zajistí větší přesnost lokalizace defektu. Všechny střešní vtoky musí byt vodotěsně 
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zaslepeny přířezem folie a bude do nich osazena trubka, které bude sloužit jako přepad  

pro regulováni hladiny vody při případném dešti. Výška trubky bude v úrovni budoucí 

hladiny vody a bude na ni vyvedena hydroizolace. V každém sektoru se vytvoří vodotěsné 

bednění pro ohraničení zkoušené oblasti. Ta se napustí vodou, která v nejvyšším místě 

sektoru musí dosahovat 20 mm. Pro snazší vizuální lokalizaci případných poruch je vhodné 

vodu obarvit potravinářským barvivem a každý sektor jinou barvou. Hladina se nechá působit 

1-7 dnů. Sleduji se případné vlhkostní poruchy na spodním líci stropní konstrukce nebo 

případné přímé vytékáni vody z konstrukce střechy. Po dokončení se voda odpouští postupně 

a je nutné provést kontrolu těsnosti tělesa vtoku. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 32: zátopová zkouška (zdroj: [www.rezidencesklaka.cz]) 

 

                    

4.4.6  Protokoly zkoušek a kontrol 

 

protokol o provedení jednotlivých zkoušek 

 

U každého provedení kontroly a zkoušky bude vytvořen protokol. Záznam  

o provedených zkouškách je samozřejmostí, slouží jako doklad při předávání části stavby. 

 

Součástí každého protokolu by měli být následující údaje: 

                 

              - popis zkoušené konstrukce,  

- skladba konstrukce, 

- účel zkoušky, specifikace případných vad, 

- rozsah zkoušky, 
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- specifikace vad a nedodělků, 

- vnější klimatické podmínky při provádění zkoušky 

- technologie uplatněná na zkoušené konstrukci, nebo její vrstvě, 

- doba trvání zkoušky, 

- fotodokumentace, 

- vyhodnocení zkoušky. [15] 

 

4.4.7  Kontroly stavu a údržby střechy 

 

Průběžná kontrola stavu střechy v průběhu její životnosti je důležitá, protože nám 

odhalí případné vady a možnost prevence jejich vzniku.  

 

kontrola 1x ročně: 

- Vizuální kontrola stavu povrchu hydroizolace v ploše  

- Vizuální kontrola okrajů hydroizolace ukončených na jiných konstrukcích, 

  stav detailů, tmeleni; 

- Kontrola stavu oplechování včetně kotveni; 

- Kontrola detailů prostupů a vpustí 

- Kontrola propojeni jímacího vedeni hromosvodu 

 

kontrola 2x ročně: 

- Kontrola průchodnosti střešních vpustí a odvětrávacích komínků 

- Kontrola obecné čistoty na střeše, odstranění nežádoucích předmětů a nečistot    

  ohrožujících plynulé odvodnění [15] 
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Obr. č.33:  kontrolní list provádění střešního souvrství (zdroj: [www.bueho.cz]) 
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  Obr. č.34:  kontrolní list prováděné  izolace (zdroj: [www.bueho.cz]) 
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Obr. č.35:  protokol o provedení zátopové zkoušky (zdroj: [www.bueho.cz]) 
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4.4.8  Kontrolní a zkušební plán 

 

č.k. prováděná činnost předmět kontroly 
způsob 

kontroly 
kontrolu 
provádí 

podklady 
kontroly 

doklad 
kontrol 

1 

předpisy BOZP staveniště, 
proškolení 
pracovníků, 
kontrola OOPP 

odborné 
posouzení 

STV zákon č. 
262/2006 Sb. 
zákon č. 
309/2006 Sb. 

  zápis do 
SD 

2 
kontrola přejímky 
materiálu 

jakost materiálu,  
množství  
soulad s PD, 

Vizuální 
kontrola 

M 
 

PD 
Technické listy 

Zápis do 
SD 

3 

kontrola podkladní 
vrstvy 

rovinnost, vlhkost, 
 pevnost, poloha      
 prostupů                                                           

vizuální 
kontrola, 
měření, 
zkoušky 

STV 
M 
TDS 

PD 
ČSN EN 13670 
ČSN 73 0205 
ČSN 73 2011  
ČSN 73 0210-1 
ETAG 006 
ČSN 74 4505 
zkušební 
postup kontrol 

  zápis do 
SD, 

 protokol 
  zkoušky, 
 předávací 
protokol 

 staveniště 

4 
kontrola 
penetračního 
nátěru 

provádění nátěru, 
rovnoměrnost nátěru 
rozsah nátěru,teplota  

vizuální 
kontrola, 
měření 

M 
 

PD 
technologický 
postup 

zápis do 
SD 

5 
kontrola usazení 
střešních prostupů 
a vpustí 

umístění, kotvení, 
těsnost provedení 

vizuální 
kontrola, 
měření 

M 
STV 
D 

PD 
technologický 
postup 

zápis do 
SD 

6 

kontrola provádění 
parotěsné vrstvy 

kladení pásů, směr 
kladení a přesahy 
pásů, teplota, 
způsob přitavení, 
opracování prostupů 

vizuální 
kontrola, 
měření 

M 
 

ČSN 73 0600 
ČSN 73 0606 
technologický 
postup, PD 

zápis do 
SD 

7 

kontrola parotěsné 
vrstvy 

kontrola svarů, 
parotěsnosti,  
kontrola povrchu, 
kontrola detailů 

vizuální 
kontrola, 
zkoušky 

STV 
M 

technologický 
postup, 
zkušební 
postup kontrol 

zápis do 
SD, 
protokol 
zkoušky 

8 

kontrola provádění 
spádové a tepelně- 
izolační vrstvy 

kladení vrstev, 
spáry dílců, teplota 
přilepení dílců, 
opracování prostupů 

vizuální 
kontrola 

M 
 

kladečský 
plán, 
technologický 
postup 

zápis do 
SD 
 

9 
kontrola spádové 
vrstvy 

kontrola povrchu, 
sklon spádové 
vrstvy 

vizuální 
kontrola, 
měření 

STV 
M 
 

PD 
technologický 
postup 

zápis do 
SD 
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č.k. prováděná činnost předmět kontroly 
způsob 

kontroly 
kontrolu 
provádí 

podklady 
kontroly 

doklad 
kontrol 

10 
kontrola provedení 
koruny atiky 

kotvení desek, sklon 
OSB desky, lepení 
tepelné izolace 

vizuální 
kontrola 

STV 
M 

 

PD 
technologický 
postup 

  zápis do 
SD 

11 

kontrola provedení 
separační vrstvy 

kontrola volného 
rozmístění, 
přesahy, kontrola 
povrchu 

vizuální 
kontrola 

STV 
M 

 

PD 
technologický 
postup, 
 

  zápis do 
SD 

12 
kontrola usazení 
střešních prostupů 
a vpustí 

umístění, kotvení, 
těsnost provedení 

vizuální 
kontrola, 
měření 

M 
STV 
D 

PD 
technologický 
postup 

zápis do 
SD 

13 
kontrola provedení 
spojovacích plechů 

dilatace, kotvení, 
povrch plechů, 
opracování atiky 

vizuální 
kontrola 
 

M 
 

PD 
technologický 
postup 

zápis do 
SD 

14 

kontrola kladení 
hydroizolační 
vrstvy v ploše 

kladení pásů, směr 
kladení a přesahy 
pásů, teplota, 
zakončení u atiky 

vizuální 
kontrola, 
měření 

M 
 

ČSN 73 0600 
ČSN 73 0606 
technologický 
postup, PD 

zápis do 
SD 

15 

kontrola 
mechanického 
kotvení 
hydroizolační 
vrstvy 

počet kotev na m2 , 
únosnost kotev, 
kotvení u atiky 

vizuální 
kontrola, 
měření, 
zkoušky 

M 
STV 
 

ČSN 73 0035 
ETAG 006 
kotevní plán, 
technologický 
postup, PD 

zápis do 
SD, 
protokol 
zkoušky 

16 

kontrola provedení 
prostupů 
hydroizolační 
vrstvy 

opracování detailů,  
napojení 
hydroizolační vrstvy 
na prostupy 

vizuální 
kontrola, 
měření 

 

M 
STV 
 

ČSN 73 0600 
ČSN 73 0606 
technologický 
postup, PD 

zápis do 
SD 

17 

kontrola kladení 
hydroizolační 
vrstvy v na atice 

kladení pásů, směr 
kladení a přesahy 
pásů, teplota, 
vytažení na plochu 

vizuální 
kontrola, 
měření 
 

M 
STV 

 

ČSN 73 0600 
ČSN 73 0606 
technologický 
postup, PD 

zápis do 
SD 

18 

kontrola svarů 
hydroizolační 
vrstvy  

provedení svarových 
spojů a jejich těsnost 

vizuální 
kontrola, 
měření, 
zkoušky 

STV 
M 
 

ČSN 73 0600 
ČSN 73 0606 
technologický 

postup 

zápis do 
SD, 

protokol 
zkoušky 

19 

kontrola těsnosti 
hydroizolační 
vrstvy  

Provedení 
jednotlivých 
zkoušek 

vizuální 
kontrola, 
zkoušky 

STV 
M 
 

ČSN 73 0600 
ČSN 73 0606 
technologický 

postup 

zápis do 
SD, 

protokol 
zkoušky 
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č.k. prováděná činnost předmět kontroly 
způsob 

kontroly 
kontrolu 
provádí 

podklady 
kontroly 

doklad 
kontrol 

20 
kontrola 
hydroizolační 
vrstvy 

spád vrstvy, 
rovinnost 

vizuální 
kontrola,  
měření 

STV 
M 

 

PD 
ČSN 73 0600 
ČSN 73 0606 

  zápis do 
SD 

21 

Přejímka hotové 
konstrukce 

rozměry, odchylky, 
povrch 

vizuální 
kontrola 

STV 
M 
TDI 

PD 
ČSN 73 0600 
ČSN 73 0606 
ČSN 73 1901 
ČSN 73 0205 

  zápis do 
SD, zápis o 
předání a 
převzetí  

  hotové 
konstrukce 

 

   Tab. č. 1: kontrolní a zkušební plán (zdroj: [MS Word 2007]) 

 

     Vysvětlivky : 

TDI   – technický dozor investora 

D – dodavatel, popř. zástupce dodavatele 

STV  – stavbyvedoucí 

I  – investor, popř. zástupce investora 

PD – projektová dokumentace 

SD – stavební deník 

č.k. – číslo kontroly 

 

Použité normy, zákony a předpisy : 

ČSN 73 1901 [3]    

ČSN P 73 0600 [4]    

ČSN P 73 0606 [5]        

ČSN EN 13670 [6]    

ČSN 73 0205 [7]    

ČSN 73 2011 [8]    

ČSN 73 0210-1 [9]    

ETAG 006 [10]   

TPG 92024 [11]   

zákon č. 262/2006 Sb. [12]   

zákon č. 309/2006 Sb. [13]   
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5. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STŘESNÍHO PLÁŠTĚ 

 

 

5.1 Posouzení v místě střešní vpusti GULLYDEK 

 

Vyhodnocení dle kriterií ČSN 730540-2[1]     

 

Rekapitulace vstupních dat  

Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C  

Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C  

Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C  

Teplota na vnější straně Te: -15,0 C  

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C  

Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)  

 

Skladba konstrukce : 

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

1        HASIT 160    0,005   0,800   12,0  

2        HASIT 655   0,015   0,990   19,0  

3        Strop POROTHERM   0,250   0,800   23,0  

4        DEKPRIMER   0,005   0,210  1200,0  

5        Glastek 40 special mineral   0,004   0,160   30000,0  

6        Isover EPS 100 S   0,220   0,037  30,0  

7        DEKPLAN 76   0,0015  0,160   15000,0  

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) [1]     

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,749  

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,962   

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost  

na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota fRsi,m 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.  
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) [1]      

Požadavek: U,N = 0,16 W/m2K  

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

(zdroj: [Area 2010, © 2010 Svoboda Software]) 

 

5.2 Posouzení atiky 

 

Rekapitulace vstupních dat  

Návrhová vnitřní teplota Ti = 20,00 C 

Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai = 21 C 

Relativní vlhkost v interiéru Fii = 50,00 % 

Teplota na vnější straně Te [C]: -15,00 C 

 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) [1]     

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,793+0,000 = 0,793 

Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

Vypočtená hodnota: f,Rsi = 0,841 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) [1]     

Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 

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

programu. 

Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 

normovaná metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení 

tepla a vodní páry. 

Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 

Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení 

tepla a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

(zdroj: [Area 2010, © 2010 Svoboda Software]) 
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Grafický výstup – pole teplot 

 

                                  (zdroj: [Area 2010, © 2010 Svoboda Software]) 

 

        Grafický výstup – relativní pole vlhkostí 

 

 

                                  (zdroj: [Area 2010, © 2010 Svoboda Software]) 
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6. ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce bylo zpracování studie novostavby bytového domu se třemi 

nadzemními a jedním podzemním podlažím. Na tomto objektu vypracovat technologický 

postup etapy zastřešení a její kontrolní a zkušební plán.  

Technologický postup popisuje jednotlivé kroky realizace ploché střechy DEKROOF 01 

včetně přípravy podkladu, technologie provádění dané vrstvy střešního pláště, použití nářadí a 

pomůcek.  

Zkušební a kontrolní plán zajistí nezbytné kontroly a zkoušky při provádění technologického 

postupu v požadovaném rozsahu.  

Dodržením technologického a zkušebního plánu je zaručena kvalita výsledné konstrukce 

střešního pláště DEKROOF 01. 
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