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Anotace 

MURAS, T. 2014. Technologie variantního provedení konstrukce střešního pláště zadaného 

objektu včetně vyhodnocení zadaných kritérií (časové, finanční). Diplomová práce. Ostrava, 

VŠB-TUO Fakulta stavební,. 133 s. 

 Tato diplomová práce porovnává dvě navržené varianty konstrukcí střešního pláště. 

První varianta je dvouplášťová větraná plochá střecha, druhou variantou je jednoplášťová 

plochá střecha s klasickým pořadím vrstev. Hlavními hodnotícími kritérii jsou časová a 

finanční náročnost, vedlejšími kritéria jsou předpokládaná životnost konstrukce a tepelně-

technické parametry konstrukce. Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části a to část 

technologickou a část stavební. Ve stavební části je řešená dokumentace daného objektu pro 

provádění stavby. Hlavní náplní technologické části je porovnání navržených konstrukcí dle 

zadaných kritérií, dále technologické postupy provádění konstrukce střešního pláště, časové 

harmonogramy stavby, položkové rozpočty a zařízení staveniště. 

Klíčová slova: střešní plášť; plochá střecha; technologický postup, vyhodnocení  

Annotation 

MURAS, T. 2014. Technology Variant Embodiment of the Structure of the Roof Cladding 

Specified Object, Including Evaluation of Selected Criteria (Time, Financial). Diploma thesis. 

Ostrava, VŠB-TUO Faculty of Civil Engineering,. 133 p. 

 This diploma thesis compares the two proposed options structure of the Roof 

Cladding. The first option is double-layer ventilated flat roof, the second option is single-layer 

flat roof with a classic sequence of layers. The main evaluation criteria are time and financial 

consuming, secondary criteria are the expected life of the structure and thermo-technical 

parameters of the structure. The thesis is divided into two parts. Part technology and part of 

the building. In the construction part is the documentation of the object for execution of the 

project. The main scope of the technological part is comparison of proposed structures 

according to specified criteria, further technological procedures for conducting roof 

construction, construction timetables, itemized budgets and site equipment. 

Keywords: roof cover; flat roof; technological process; evaluation 
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Seznam použitého značení 

AKU akustický 

B.p.v. výškový systém baltský po vyrovnání 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

cm centimetr, jednotka délky 

č. číslo 

ČSN česká technická norma 

dl. délka 

DPH daň z přidané hodnoty 

elox. eloxovaný (povrchová úprava hliníku) 

EN evropská norma 

EPS expandovaný pěnový polystyren 

K kelvin, fyzikální jednotka 

Kč koruna česká, jednotka měny 

kk kuchyňský kout 

ks kusů 

k.ú. katastrální úřad 

kVA kilo volt ampér, jednotka zdánlivého výkonu 

kW kilo watt, jednotka výkonu 

l litr 

m metr, jednotka délky 

mm milimetr, jednotka délky 

m2 metr čtverečný 

m3 metr krychlový 

MPa mega pascal, jednotka tlaku 

MVC malta vápenocementová 

NN nízké napětí 

NP nadzemní podlaží 

NV novela 

Obr. obrázek 

OOPP osobní ochranné pracovní pomůcky 

OZN označení 
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PD projektová dokumentace 

PE polyethylen 

PP podzemní podlaží 

PUR polyuretan 

PVC polyvinylchlorid 

s sekunda, jednotka času 

Sb. sbírka 

S-JTSK systém jednotná trigonometrická síť katastrální 

SO stavební objekt 

š. šířka 

tl. tloušťka 

UT upravený terén 

vč. včetně 

vyhl. vyhláška 

W watt, hlavní jednotka výkonu 

XPS extrudovaný polystyren 

ZS zařízení staveniště 

ŽB železový beton 

° stupeň 

°C stupeň Celsia, jednotka teploty 

% procento 

Ø průměr 
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1. Stavební část 
(Obsah a rozsah projektové dokumentace pro provedení stavby dle [24]) 

 

 

 

 

Obsah: 

A) Průvodní zpráva, 

B) Souhrnná technická zpráva,  

C) Situační výkresy,  

D) Dokumentace objektu,  

E) Dokladová část,  
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akce:    Domov pro seniory s pečovatelskou službou 

Paskovská 1693/10, 700 30 Ostrava-Hrabová 

stupeň:   PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

investor:   Domov pro seniory Iris, příspěvková organizace 

Rybářská 13, 70900 Ostrava-Mariánské Hory 

 

 

 

 

 

A. Průvodní zpráva 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

A.1 Identifikační údaje: 

A.2 Seznam vstupních podkladů: 

A.3 Údaje o území: 

A.4 Údaje o stavbě: 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: 
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A.1 Identifikační údaje: 

A.1.1 Údaje o stavbě: 

a) název stavby: 

Domov pro seniory s pečovatelskou službou 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků): 

Paskovská 1693/10, 700 30 Ostrava-Hrabová  

k. ú. Hrabová (okres Ostrava-město);714534  

parc. č. 763/2 – Ostatní plocha 

c) předmět projektové dokumentace: 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi: 

Domov pro seniory Iris, příspěvková organizace 

Rybářská 13, 70900 Ostrava-Mariánské Hory 

IČ: 26545112 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace: 

Ateliér A+B, Wanklova 6, 700 30 Ostrava,  

zastoupený: Ing. Zdenkem Sedlerem,  

IČ: 12289391 

A.2 Seznam vstupních podkladů: 

- požadavky stavebníka 

- místní ohledání a zaměření stávajících staveb 

- katastrální mapa 

- stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů [2], 

- vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů [1], příslušné ČSN 

- příslušná vyjádření dotčených orgánů 
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A.3 Údaje o území: 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území: 

Parcela 763/2 se nachází v zastavěné části obce Hrabová, k. ú. 714534. Výměra 

řešeného území je 8544,93 m2. 

b) dosavadní využití a zastavěnost území: 

Parcela je situována v okolní zastavěné bytové oblasti, a nachází se v rovinatém 

terénu. Parcela je do dnešního data nevyužívaná. Na pozemku se nachází vzrostlá 

zeleň. 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů: 

Netýká se této projektové dokumentace. 

d) údaje o odtokových poměrech: 

Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 

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

plánování: 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů [2] a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Projektová dokumentace bude projednána s dotčenými orgány státní správy a 

ostatními dotčenými subjekty, jejich případné podmínky budou do PD zapracovány. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení: 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová 

opatření na řešenou stavbu. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné. 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí): 

parc. č. 763/2 Ostatní plocha 

A.4 Údaje o stavbě: 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

Projektová dokumentace řeší novostavbu domova pro seniory s pečovatelskou 

službou. Jedná se o čtyřpodlažní objekt se 3 nadzemními podlažími a suterénem. 

b) účel užívání stavby: 

V objektu jsou v podzemním podlaží umístěny sklepní kóje pro nájemníky a technická 

místnost. V 1NP se nachází kavárna a kadeřnictví, společenská místnost pro 

nájemníky, obytná místnost pro pečovatele, zájmové učebny a knihovna. Ve druhém a 

třetím patře jsou umístěny již samotné bytové jednotky, a to 9 × 1+KK a 2 × 2+KK.  

c) trvalá nebo dočasná stavba: 

Trvalá stavba. 

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

apod.): 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů, nejedná se památkovou 

rezervaci, památkovou zónu, a neleží v záplavovém území apod. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů, stavba je v souladu s technickými požadavky na stavby 

dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. Charakter stavby není v rozporu s technickými 

požadavky zabezpečujícími bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

[25] 

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

právních předpisů: 

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech 

dotčených orgánů a správců sítí. Stavba nepodléhá požadavkům vyplývajících z jiných 
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právních předpisů. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení: 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová 

řešení. 

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

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků 

apod.): 

Kapacita:    22 bytových jednotek 

Celková plocha parcely:   8544,93 m2 

Obestavěný prostor:   8845,28 m3 

Celková zastavěná plocha:   849,75 m2 

Celková podlahová plocha:  2833,36 m2 

 

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

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.): 

Celková spotřeba vody 

Předpokládaná průměrná spotřeba vody na jednoho nájemníka (včetně personálu) 

40 m3/rok. Předpokládaný nejvyšší počet nájemníků – 44.  

Průměrná denní potřeba vody 44×40×1000/365= 4820 l/den 

Potřeba teplé vody cca 1/3 studené vody: 4820/3= 1600 l/den 

Celkové množství splaškových vod = 4,8 m3/den 

 

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

etapy): 

Předpokládaný termín zahájení stavby: 05/2015 

Předpokládaný termín dokončení stavby: 11/2016 

k) orientační náklady stavby: 

propočtový náklad stavby:  cca 45 mil.,- Kč 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: 

Stavba je členěna do stavebních objektů:   

SO 01- Dům s pečovatelskou službou  

SO 02- Zpevněné plochy a chodníky 

SO 03- Kanalizační přípojka 

SO 04- Plynová přípojka 

SO 05- Vodovodní přípojka 

SO 06- Přípojka NN 

SO 07- Terénní úpravy a sadové úravy 
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akce:    Domov pro seniory s pečovatelskou službou 

Paskovská 1693/10, 700 30 Ostrava-Hrabová 

stupeň:   PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

investor:   Domov pro seniory Iris, příspěvková organizace 

Rybářská 13, 70900 Ostrava-Mariánské Hory 

 

 

 

 

 

B. Průvodní zpráva 

 

 

 

Obsah: 

B.1 Popis území stavby 

B.2 Celkový popis stavby 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

B.4 Dopravní řešení 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

B.8 Zásady organizace výstavby 
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku: 

Stavební parcela č. 763/2 v k. ú. Hrabová okr. Ostrava-město je ve vlastnictví Domova 

pro seniory Iris, příspěvková organizace, Rybářská 13, 70900 Ostrava-Mariánské 

Hory, IČ: 26545112. Parcela je situována v okolní bytové výstavbě na rovinatém 

terénu. Předmětná parcela je do dnešního data nevyužívanou. Na pozemku se nachází 

vzrostlá zeleň. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 

- Polohopisné a výškopisné zaměření dotčeného území; 

- Architektonický návrh objektu RD ; 

- Výpis z katastru nemovitostí; 

- Ortofotomapa zájmového území; 

- Pochozí a vizuální průzkum místa stavby;  

- Podklady o umístění inženýrských sítí v předmětném území získané od jednotl. 

správců inženýrských sítí; 

- Stanoviska dotčených orgánů státní správy; 

- Platné vyhlášky a normy ČSN; 

Na základě provedeného hydrogeologického průzkumu, byla určena hladina podzemní 

vody v úrovni 7,35 m od PT. Byly zhotoveny tři vrtané sondy, které určily složení 

jednotlivých vrstev podloží. Výsledky průzkumů viz samostatná příloha, jenž není 

součástí diplomové práce. Při průzkumu nebyla detekována přítomnost radonu. 

Z výsledků provedeného inženýrsko-geologického průzkumu vyplývají podmínky pro 

zakládání objektu jako jednoduché a nenáročné. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

Všechny inženýrské sítě jsou zakresleny v koordinační situaci včetně jejich 

ochranných příp. bezpečnostních pásem. Inženýrské sítě mají běžná ochranná pásma 

stanovena zák. č.274/2001Sb. pro vodovody a kanalizace, zák. č. 158/2009 Sb. 

(energetický zákon) pro plynovody a kabely. Před zahájením prací musí dodavatel 

stavby zajistit vytýčení průběhu a polohy všech inženýrských sítí.  
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d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Pozemek stavby neleží v záplavovém území povodí Odry. 

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

poměry v území: 

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry v území. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

V rámci stavby nebudou prováděny žádné bourací práce. Na pozemcích dojde ke 

kácení náletových dřevin, drobných křovin a odstraňování pařezů. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé): 

V rámci stavby nedojde záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa. 

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

technickou infrastrukturu): 

Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu. Vjezd na parcelu bude 

z ulice Paskovská. Na vjezd na pozemek, který je situován při jižní straně objektu 

pokračuje 29 stání pro osobní automobily, z toho 2 stání pro osoby se sníženou 

pohyblivostí. Pro zajištění přístupu osob do objektu budou zřízeny nové chodníky ze 

zámkové dlažby, napojené na stávající chodník v ulici Paskovská. 

Objekt je napojen na infrastrukturu provedením nových přípojek z ulice Paskovská pro 

vodu, plyn, elektro, kanalizaci a datové linky viz výkres C. 3 Koordinační situace. 

Splaškové a dešťové vody budou odváděny do jednotné veřejné stokové sítě. 

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

Stavba si nevyžaduje žádné podmiňující a vyvolané investice. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: 

Jedná se o podsklepený dům s pečovatelskou službou pro seniory se 3 nadzemními 

podlažími a plochou střechou. V podzemním podlaží se nachází sklepní kóje pro 

nájemníky a technická místnost. V 1NP se nachází kavárna a kadeřnictví, společenská 
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místnost pro nájemníky, obytná místnost pro pečovatele, zájmové učebny a knihovna. 

Ve druhém a třetím patře jsou umístěny již samotné bytové jednotky, a to 9 × 1+KK a 

2 × 2+KK. 

Kapacita:     22 bytových jednotek 

Maximální počet nájemníků:  44 

Celková plocha parcely:   8544,93 m2 

Obestavěný prostor:   8845,28 m3 

Celková zastavěná plocha:   849,75 m2 

Celková podlahová plocha:  2833,36 m2 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení: 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Umístění budovy je určeno regulační uliční čarou. K ose komunikace (ul. Paskovská) 

je kolmá podélná osa objektu. Vjezdu na pozemek, který je situován na jižní straně 

objektu přiléhá 29 parkovacích stání pro osobní automobily, z nichž jsou 2 stání 

určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu. Chodníky jsou od místní 

komunikace odděleny zatravněným pásem zeleně. Objekt plní závazné pokyny určení 

regulačním plánem města Ostravy. Ve všech pobytových místnostech jsou přímo 

osvětleny a jsou přirozeně větratelné. Osvětlení a větrání  místností v 1PP je zajištěno 

pomocí tzv. anglických dvorků. 

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

řešení: 

Půdorysný tvar objektu domu s pečovatelskou službou vychází z tvaru L, který na 

vnitřním rohu doplňuje prosvětlené schodiště. Budova je částečně podsklepená, o třech 

nadzemních podlažích. Vstup do objektu je umístěn z jižní strany objektu. V suterénu 

jsou situovány sklepní kóje pro nájemníky a technická místnost. V 1NP se nachází 

kavárna a kadeřnictví, společenská místnost pro nájemníky, obytná místnost pro 

pečovatele, zájmové učebny a knihovna. Ve druhém a třetím patře jsou umístěny již 

samotné bytové jednotky, a to 9 1+KK a 2 2+KK. Ve třetím patře se nachází výlez na 

střechu. Svislá doprava je zajištěna schodištěm a výtahem. Konstrukce objektu je 

navržena jako prefabrikovaný žb skeletový systém s podélnými rámy s výplňovým 

zdivem. 
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B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby: 

V levé části objektu v 1NP je umístěna část služeb pro nájemníky a pro veřejnost. 

Jedná se o kadeřnictví, které se skládá z čekárny, sociálního zařízení a vlastního 

prostoru pro stříhání. Ve vedlejší části je umístěn provoz malé kavárny, ve které budou 

podávány teplé a studené nápoje. Součástí provozu jsou sociální zařízení a zázemí 

kuchyně. V pravé části objektu je umístěn vstup do domu s pečovatelskou službou. Na 

vstup do objektu navazuje recepce, dále je zde umístěno schodiště a výtah. Za recepcí 

se nachází chodba, která vejde jednak do obytné místnosti pro pečovatele, jejíž 

součástí jsou i vlastní sociální zázemí. Na opačné straně chodby jsou umístěny 

knihovna, dále společenská místnost, která může sloužit i jako jídelna. Provoz objektu 

je uzpůsoben pro dovoz teplých pokrmů pro nájemníky. V zadní části objektu je vstup 

pro zásobování, na který navazuje kuchyně, ve které budou dovezené pokrmy pouze 

naservírovány a podávány nájemníkům.   

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby: 

Charakter stavby není v rozporu s technickými požadavky zabezpečujícími 

bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky 398/2009 Sb.[25] 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby: 

Bezpečnost při užívání stavby zajišťuje provozovatel domu s pečovatelskou službou. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů: 

a) Stavební řešení: 

Nosnou konstrukci objektu tvoří prefabrikovaný skelet s podélnými rámy. Budova 

bude založena na prefabrikovaných betonových základových patkách z železového 

betonu. Obvodové zdivo podzemního podlaží bude provedeno z tvárnic ztraceného 

bednění BEST tl. 300 mm vyplněných betonem C20/25, Nadzemní obvodové zdivo 

bude provedeno jako výplňové, z tvárnic HELUZ 50 2in1 tl. 250 mm, mezi 

prefabrikované sloupy 400 x 400 mm. Vnitřní členění objektu bude pomocí 

sádrokartonových příček tl. 100 a 200 mm s vloženou zvukovou izolací.  Vnější 

povrchová úprava bude provedena tenkovrstvá silikátová omítka s hrubostí 3 mm. 

Konstrukce stropu bude provedena z předepjatých stropních panelů Spiroll. Schodiště 

železobetonové prefabrikované. Schodišťové stupně opatřeny lepeným PVC s 
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protiskluzovou úpravou.  Zastřešení bude provedeno plochou střechou s asfaltovou 

hydroizolační vrstvou. Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS s EPS 100 S tl. 200 mm. Výplně okenních otvorů budou provedeny jako dřevo-

hliníkové, s izolačním trojsklem vyplněné argonem. Klempířské prvky budou 

provedeny z TiZn. plechu tl. 0,6 mm a to především oplechování střechy, parapetů, 

nových prostupů střešní konstrukcí vystupujících nad střešní rovinu, dále střešní žlaby 

a svody, lemování zdí atd. Povrchová úprava soklu bude dekorativní omítkou 

weber.pas marmolit, odstín mar1 m074 (červenočerný) do výšky 300 mm. Materiály a 

stavební procesy používané při realizaci vyhovují souvisejícím normám. Ke kolaudaci 

objektu budou předány prohlášení o shodě a ostatní příslušné dokumenty. 

b) Konstrukční a materiálové řešení: 

Viz předcházející oddíl. 

c) Mechanická odolnost a stabilita: 

Při veškerých prováděných pracích se musí všichni pracovníci na stavbě řídit 

příslušnými platnými ČSN a EN, manuály dodavatelů stavebních výrobků a 

prováděcími vyhláškami. Veškeré zabudované materiály použité při stavbě musí 

vyhovovat daným požadavkům na mechanickou odolnost a stabilitu, dle příslušných 

ČSN. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení: 

Na stavbě není navrženo žádné technické a technologické zařízení. 

a) Technické řešení: 

Není navrženo. 

b) Výpočet technických a technologických zařízení: 

Není navrženo. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení: 

Je obsaženo v samostatné části věnované PBŘ. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi: 

a)  Kritéria tepelně-technického hodnocení 
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Součástí projektu pro stavební povolení je Průkaz energetické náročnosti budovy 

(PENB) zpracovaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky 

č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Tento PENB se nemění. 

 

b) Energetická náročnost stavby 

Viz bod a). 

Průkaz energetické náročnosti budovy je součástí dokladové části PD pro stavební 

povolení. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 Neuvažuje se / neřeší se. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí: 

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

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

apod.): 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: 

 

Objekt je chráněn proti škodlivým vlivům vnějšího prostředí navrženými skladbami 

konstrukcí ve styku s okolním prostředím. Tyto skladby/materiály jsou navrženy, tak 

aby odolaly běžným vlivům prostředí. Jedná se o konstrukce spodní stavby – chráněno 

proti zemní vlhkosti kvalitní hydroizolací. Obvodové konstrukce mají standardní 

skladby. Okna jsou dřevo-hliníková, střecha je opatřena kvalitní hydroizolací. 

Všechny použité materiály musí být schváleny platnými úřady pro užívání v České 

republice. Veškeré konstrukce musí splňovat tepelně technické, akustické parametry 

na ně kladené, materiály ve styku s okolním prostředím musí být stálobarevné, odolné 

proti UV záření (všech složek) apod. 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Při prováděných průzkumech nebyla zjištěna přítomnost radonu. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Není řešeno 
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c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Není řešeno. 

 

d) ochrana před hlukem, 

Nejsou určeny mimořádné požadavky. 

e) protipovodňová opatření. 

Vzhledem k charakteru území se nenavrhuje. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky: 

Viz bod B. 1 odstavec h. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

Viz bod B. 1 odstavec h. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení: 

V rámci projektované stavby nebude zasahováno do stávajících dopravního řešení. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Vjezd na parcelu bude z ulice Paskovská.  

c) doprava v klidu: 

Vjezdu na pozemek, který je situován na jižní straně objektu přiléhá 29 parkovacích 

stání pro osobní automobily, z nichž jsou 2 stání určeny pro osoby se sníženou 

schopností pohybu. 

d) pěší a cyklistické stezky: 

Pro přístup osob do budovy bude proveden nový chodník z betonové zámkové dlažby, 

napojený na stávající chodníky v ulici Paskovská. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
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a) Terénní úpravy: 

Pozemek kolem domu bude zbaven nežádoucího porostu a okolní terén bude srovnán. 

Nový přístupový chodník bude vydlážděn ze zámkové betonové dlažby tloušťky 

60  mm. Podkladem bude zhutněná štěrkodrť, dlažba bude uložena do kamenné drti 

frakce 4-8 mm tloušťky 40 mm.  

b) Použité vegetační prvky: 

Návrh sadových úpravy vychází z architektonického návrhu zahradního architekta. 

Není součástí tohoto projektu. 

c) Biotechnická opatření: 

Projekt neřeší žádné biotechnické opatření. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

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

Stavba nebude mít vliv na ovzduší, hluk, vodu, odpady a půdu. 

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

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

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu a budou zachovány ekologické funkce a 

vazby v krajině. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

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

Pro stavbu nebylo nutno zpracovávat EIA a nebylo prováděno zjišťovací řízení. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů: 

Všechny inženýrské sítě jsou zakresleny v koordinační situaci včetně jejich 

ochranných příp. bezpečnostních pásem. Inženýrské sítě mají běžná ochranná pásma 

stanovena zák. č.274/2001Sb. pro vodovody a kanalizace, zák. č. 158/2009 Sb. 

(energetický zákon) pro plynovody a kabely. Před zahájením prací musí dodavatel 

stavby zajistit vytýčení průběhu a polohy všech inženýrských sítí.  
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 

Nejsou určeny mimořádné požadavky. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

Napojení vody bude zajištěno z nově vybudované vodovodní přípojky. Objekt bude 

napojen na podzemní vedení NN. Napojení k síti bude zřízeno přes HDR (hlavní 

domovní rozvaděč), který je situován na hranici pozemku. Nové staveništní napojení určí 

při přejímce staveniště stavebník. U zapojovacích míst může být dodavatelem instalováno 

samostatné podružné měření. Podrobnosti viz výkres B. 1 zařízení staveniště. 

b) odvodnění staveniště: 

V průběhu výkopových prací a po jejich dokončení bude vytvořeno povrchové 

odvodnění staveniště do sběrných jímek a zajištěno odčerpávání vody z výkopů. 

c) napojení staveniště na stávající technickou a dopravní infrastrukturu: 

Staveniště je napojeno na stávající místní komunikaci. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 

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

dřevin: 

Na stavbě budou prováděny opatření k vyloučení negativních vlivů použitím 

mechanismů s nízkou hlučností, dodržováním stanoveného nočního klidu a kropením 

komunikace při nadměrné prašnosti. V rámci stavby bude parcela zbavena náletových 

dřevin. 

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

Stavba se nachází na pozemku majitele, z tohoto důvodu není potřeba zábor. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace: 
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Zatřídění odpadu dle Vyhlášky č. 381/2001 

kód název druhu odpadu kat. odpadu množství 

1. 17 01 01 beton O 8,0 m3 

2. 17 01 02 cihla O 15,5 m3 

3. 17 02 01 dřevo O 2,5 m3 

4. 17 02 02 sklo O 0,1 t 

5. 17 04 05 železo O 0,1 t 

6. 17 04 11 kabely O 0,1 t 

7. 17 09 04 tepelná izolace O 0,5 t 

8. 17 05 04 zemina a kamení O 500 t 

MNOŽSTVÍ ODPADU 

Pol. 1-7 170904 Směsný stavební a demoliční odpad O 20 m3 

Odpad bude ukládán do připravených kontejnerů a průběžně odvážen na registrovanou 

skládku. 

Pol. č. 7 Zemina z výkopových prací bude nakládána na přistavená nákladní auta a 

průběžně odvážena na registrovanou skládku.[14] 

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

 

TĚŽENÍ HORNINY 
OBJEM HORNINY   

TŘÍDA CELKEM   
SEJMUTÍ ORNICE 1 2 810,5 m3 

VÝKOP 1.HL. STUPNĚ 2 2 706,5 m3 

VÝKOP 2.HL. STUPNĚ 3 192,0 m3 
VÝKOP 3.HL. STUPNĚ 3 1 642,5 m3 

RUČNÍ DOČIŠTĚNÍ 3 3,0 m3 

Tabulka č.1 – Bilance zemních prací 

Dle výše uvedeného množství zeminy je nutné zřídit deponii o ploše min 300 m2. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Během výstavby se nepředpokládá ohrožení životního prostředí. Při provádění nebude 

ohrožováno a nadměrně nebo zbytečně obtěžováno okolí stavby exhalacemi, hlukem, 

vibracemi, prachem, zápachem a zastíněním. Odpady budou roztříděny na základní 

složky a zatříděny dle katalogu odpadu dle vyhl. 381/2001 Sb. Hlavní dodavatel 
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stavby zabezpečí manipulaci s tímto odpadem podle platných příslušných předpisů 

[14]. Použité materiály budou dopravovány dle podmínek výrobce pro přepravu a další 

manipulaci. S veškerými odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů: 

Prostory staveniště musí být zajištěny tak, aby nemohly být způsobeny škody na 

okolních pozemcích. Skládky materiálů musí být provedeny pouze na plochách 

k tomuto účelu vyhrazené. Veškeré prováděné činnosti mohou provádět pouze ti 

pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a osvědčení k provádění daných činností. 

Práce musí probíhat ve shodě s bezpečnostními postupy a předpisy, které pro ně byly 

určeny, a v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upřesňují 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. Dále musí být práce prováděny v souladu s nařízením vlády 

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

staveništích. Při stavbě musí být dodržovány příslušné hygienické normy pro 

výstavbu. Při výjezdu vozidel ze staveniště na místní komunikaci budou vozidla 

hlavně v dobách dešťů pečlivě očištěna. Pro stavební práce budou uplatněny běžné 

mechanizace a zvedací technologie, nepotřebující speciální bezpečnostní opatření. Při 

dodávkách materiálu na stavbu budou respektovány provozy veřejné dopravy a 

chodců. Při manipulaci strojů a vozidel stavby s materiálem na veřejných 

komunikacích musí hlavní dodavatel zajistit dohled proškolenou osobou a provizorní 

dopravní značení. [11] 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření: 

Není nutno řešit dopravní inženýrská opatření. 



 
Diplomová práce 

 

30 
 

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

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 

Není vzhledem k rozsahu stavby řešeno. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Předpokládané zahájení stavebních prací je 05/ 2015. 

Předpokládaná délka výstavby je 17 měsíců. 

Rozhodující dílčí termíny výstavby: 

Termín dokončení spodní stavby:  07. 2015 

Termín dokončení hrubé stavby:  05. 2016 

Termín dokončení střešního pláště:  12. 2016 
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C.1 Situační výkres širších vztahů 

Není součástí diplomové práce. 

C.2 Celkový situační výkres 

Není součástí diplomové práce. 

C.3 Koordinační situační výkres 

Viz příloha výkres 01 Koordinační situace. 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení 

a) Technická zpráva 

a) účel objektu 

 

Předmětný objekt je podsklepený dům s pečovatelskou službou pro seniory se 3 

nadzemními podlažími a plochou střechou, nachází se na parcele č. 763/2 v k. ú. 

Hrabová, okr. Ostrava-město je ve vlastnictví právnické osoby, Domov pro seniory 

Iris, příspěvková organizace 

Ostrava-Mariánské Hory, Rybářská 13, 70900.  Parcela se nalézá v  zastavěné oblasti a 

je situována v rovinatém terénu. Na pozemku se nachází vzrostlá zeleň. Byla určena 

hladina podzemní vody v hloubce 5,75 m od úrovně upraveného terénu. Při 

průzkumech nebyla prokázána přítomnost radonu. Napojení na inženýrské sítě je 

provedeno pomocí nových přípojek z ulice Paskovská pro vodu, plyn, elektro, 

kanalizaci a datové linky, viz výkres C. 3 Koordinační situace. Přístup na pozemek je 

z ulice Paskovská. 

 

Urbanistické řešení 

Umístění budovy je určena regulační uliční čarou. K ose komunikace (ul. Paskovská) 

je kolmá podélná osa objektu. Vjezdu na pozemek, který je situován na jižní straně 

objektu přiléhá 29 parkovacích stání pro osobní automobily, z nichž jsou 2 stání 

určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu. Zpevněné plochy ze zámkové 

dlažby jsou od místní komunikace odděleny zatravněným pásem zeleně. Objekt 

splňuje veškeré závazné pokyny dané regulačním plánem města Ostravy. 

 

Architektonické a dispoziční řešení 

Tvar objektu domu s pečovatelskou službou vychází z tvaru L, který na vnitřním rohu 

doplňuje prosvětlené schodiště. Budova je částečně podsklepená, o třech nadzemních 

podlažích. Vstup do objektu je umístěn z jižní strany objektu. V podzemním podlaží se 

nachází sklepní kóje pro nájemníky a technická místnost. V 1NP se nachází kavárna a 

kadeřnictví, společenská místnost pro nájemníky, obytná místnost pro pečovatele, 

zájmové učebny a knihovna. Ve druhém a třetím patře jsou umístěny již samotné 
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bytové jednotky, a to 9 1+KK a 2 2+KK. Ve třetím patře se nachází výlez na střechu. 

Svislá doprava je zajištěna výtahem. 

 

Kapacita:      22 bytových jednotek 

Zastavěná plocha celkem:    849,75 m2 

Obestavěný prostor:   8845,28 m3 

Podlahová plocha celkem:  2833,36 m2 

Celková plocha pozemku:   8544,93 m2 

 

Technické a konstrukční řešení objektu 

 

1. Zemní práce 

Před započetím výkopových prací bude sejmuta ornice na cca 70% ploše parcely o 

tloušťce 0,2 m, která se bude skladovat na deponii tak, aby mohla být využita při 

zásypech výkopů. Zajištění stability jam je svahováním sklonem 1:1. Vytěžená zemina 

bude částečně uskladněna a částečně odvezena na skládku. Na provedení hutněných 

zásypů bude dovezen štěrkopísek frakce 8-16. Z důvodu namrzání písčitojílovité hlíny 

v rozsahu výkopů, je nutné chránit odkryté výkopy v zimním období proti promrzání. 

2. Základy a podkladní betony 

Ze závěrů provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou určeny podmínky pro 

zakládání jako jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na prefabrikovaných 

základových patkách ze železového betonu C16/20. Hloubka základové spáry 

podsklepené části je 5,25 m od úrovně upraveného terénu, základová spára 

nepodsklepené části je ve hloubce 3,1 m od UT. Do základů budou osazeny 

uzemňovací pásky. Podkladní betony pod patky budou z betonu C16/20 tloušťky 120 

mm. Prostorová tuhost zajištěna prefabrikovanými základovými prahy. Omezení 

rozdílného sedání nepodsklepené a podsklepené části objektu bude zajištěno 

monolitickým spojením patek.  Prostupy základy budou provedeny dle PD. 

3. Svislé nosné konstrukce 

Konstrukce objektu je navržena jako prefabrikovaný žb skeletový systém s podélnými 

rámy s výplňovým zdivem. Nosnou svislou konstrukci tvoří ŽB sloupy 400 x 400 mm 
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a 400 x 600 mm, výšky 3000 a 3500 mm. Zdivo podzemního podlaží bude vyzděno 

z tvárnic ztraceného bednění BEST tl. 200 mm a vyplněno betonem C 16/20. 

Nadzemní obvodové výplňové zdivo bude provedeno z tvárnic HELUZ 50 2in1 tl. 250 

mm na maltu Heluz Supertherm 39TM, která je tepelně izolační. Pro zajištění 

prostorové tuhosti budou vyzděny ztužující schodišťové stěny z tvárnic HELUZ P15 

tl. 400 mm na maltu pro tenké spáry. Součástí dodávaného systému jsou doplňkové 

cihly koncové, rohové a poloviční. U okenních a dveřních otvorů budou pro přerušení 

tepelného mostu v místě napojení rámu na zdivo na ostění otvorů použity tvarnice 

HELUZ 50 Family 2in1 K s drážkou š. 200 mm pro vlepení pruhu tepelné izolace XPS 

tl. 40 mm [9]. 

4. Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je z předpjatých betonových panelů Spiroll tl. 250 mm uložených 

na přírubách podélných průvlaků. Tloušťka stropní konstrukce je 250 mm, beton 

C16/20. Prostorová tuhost v úrovni stropní konstrukce je zajištěna obvodovými 

ztužidly. 

5. Schodiště 

Svislá komunikace v objektu je zajištěna schodištěm dvouramenným levotočivým. 

Schodiště je provedeno jako železobetonové prefabrikované včetně schodišťových 

stupňů. Schodišťové ramena tl. 160 mm jsou uložena na ozuby hlavní a vedlejší 

podesty. Zábradlí ocelové sloupkové, madlo ve výšce 1000mm. Vedlejší podesta tl. 

250 mm uložena do kapes vytvořených ve schodišťových stěnách. 

6. Střecha 

Střecha plochá se stejným sklonem 2%. Skladbu střešního pláště tvoří celoplošně 

natavený asfaltový pás Elastek 40 Special dekor tl. 4 mm, spádové kašírované ti desky 

Polydek g200s40 tl. 250 mm (u vpusti), asfaltový spojovací nátěr Aosi 85/25 tl. 2 mm, 

parozábrana- celoplošně natavený asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral 4 mm, 

penetrační nátěr dekprimer 0,2 kg/m2 
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7. Ztužující konstrukce 

Zajištění prostorové tuhosti je použitím ŽB obvodových ztužidel v úrovni stropní 

konstrukce a schodišťových stěn v úrovni jednotlivých podlaží. A zmonolitněním 

jednotlivých styků. 

8. Příčky 

Příčky jsou provedeny suchým způsobem, a to jako vnitřní jednoduchá sádrokartonová 

příčka s dvojitým opláštěním w112 tl. 100 mm a jako mezi bytová příčka je použita 

dvojitá sdk příčka s dvojitým opláštěním w355 tl. 200 mm se zvýšenou vzduchovou 

neprůzvučností. 

9. Podlahy 

Podlahy jsou navrhnuty dle příslušných hygienických norem a provozních požadavků 

investora. V tabulce místností (viz půdorysy podlaží) jsou uvedeny veškeré nášlapné 

povrchy podlah a jednotlivé skladby jsou uvedeny v příloze D. 1.1 c) Dokumentace 

podrobností. U všech podlah, v celé jejich tloušťce je po obvodu stěn nalepena 

izolační dilatační páska tl. 10 mm z mirelonu. Před provedením podlah je nutné osadit 

veškeré navržené instalace dle projektu jednotlivých profesí. Přesné barevné a 

materiálové specifikace nášlapných vrstev budou upřesněny při realizaci za spolupráce 

s architektem interiérů. 

10. Izolace 

Hydroizolace: 

 

Hydroizolace spodní stavby: – Elastek 40 Special Mineral tl. 4 mm 

    – Glastek 40 Special Mineral tl. 4 mm 

Izolace bude vytažena nad úroveň upraveného terénu minimálně 300 mm, spoje 

provedeny viz vzorové detaily hydroizolací v manuálech výrobce. 

 

Hydroizolace podlah: separační vrstva PE fólie natažená mezi anhydritovým potěrem 

a tepelnou-zvukovou izolací podlah. 
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Tepelná izolace: 

Podlahy: EPS 100 S 

Plochá střecha: POLYDEK G200S40 

Obvodové stěny: EPS 100 S, XPS ISOVER PERIMETER 

 

Vlepení pruhů XPS tl. 40 mm do drážek tvarovek HELUZ v ostění otvorů v 

obvodových stěnách. Vnější  líc základů bude v celém obvodu opatřen extrudovaným 

polystyrénem XPS tl. 100 mm až do úrovně 300 mm nad úroveň upraveného terénu. 

 

Akustická izolace: 

Do skladeb podlah viz D. 1.1 c) Dokumentace podrobností bude umístěna zvuková 

izolace ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 40 mm pro zajištění kročejové 

neprůzvučnosti. 

11. Výplně otvorů 

Okna: 

Jsou navržené dřevo-hliníkové Euro profily 92, otvíravá dovnitř, izolační trojsklo se 

Součinitelem prostupu tepla okna: Uw = 0,67 w/m2.k, 

Izolační trojsklo cl+4-18-4-18-4 cl+ ar, teplý distanční rámeček swisspacer. Kování 

bude celo-obvodové Inoutic s možností pro mikro ventilaci, vrchní tlustovrstvá lazura, 

odstín dub 

Specifikace oken:  

Podrobné specifikace oken viz D. 1.1 c) Dokumentace podrobností. 

Křídlová okapnička z eloxovaného hliníku, se spodním větráním a koncovkami, 

rámová okapnice z eloxovaného hliníku, s přerušením tepelného mostu, se spodním 

větráním a koncovkami, drážky pro celoobvodové kování, čtyř-polohové kování s 

mikroventilací, bezpečnostní prvek proti vysazení křídel, zářez pro osazení 

venkovního parapetu, zářezy pro osazení vnitřního parapetu, přídavná dorazová 

těsnění, středová těsnění, drážky pro odvětrání chladné zóny kolem skel, zasklívací 

lišta je připevněná ukrytými sponami, hermetické utěsnění izolačního skla 

silikonovým tmelem. 

Součástí dodávky okenních výplní jsou i veškeré vnitřní parapety z laminované 

dřevotřísky, vnější z TiZn plechů tl.0,6 mm. 
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Dveře: 

Podrobné specifikace dveří viz D. 1.1 c) Dokumentace podrobností. 

Vnější: 

Hliníkové výkladce s dvoukřídlovými otočnými dveřmi. Zárubně rámové s bočními a 

horními světlíky, zasklení izolačním trojsklem cl+4-18-4-18-4 cl+ ar, teplý distanční 

rámeček swisspacer. (součinitel prostupu tepla dveří Ud = 1,2 W/m2K1). Povrchová 

úprava- anodizovaný hliník, barva přírodní. 

Specifikace vnějších dveří:  

drážky pro odvětrání chladné zóny kolem skel, kazety nebo skla jsou po celém obvodu 

rámu hermeticky utěsněny silikonovým tmelem, středová těsnění, masivní profilované 

zasklívací lišty jsou připevněny ukrytými sponami, přídavné dorazové těsnění, 

tříbodový bezpečnostní zámek, cylindrický zámek s bezpečnostní vložkou, dveře 

s automatickým zavíračem, klika hliník, konečná úprava anodizovaný hliník. 

 

Vnitřní: 

Interiérové dveře jsou plné, nebo částečně zasklené, jednokřídlé nebo dvoukřídlové, ze 

smrkového dřeva. Zárubně ocelové, lisované s dorazovým těsněním pro 

sádrokartonové příčky. Dveře jsou ošetřeny olejovou lazurou a bezbarvým lakem, 

který zachovává původní kresbu dřeva. Kování je použito typ klika-klika v provedení 

chrom-mat., dveře jsou osazeny cylindrickým zámkem. Vstupní dveře do jednotlivých 

bytů jsou bezpečnostní s vícebodovými zámky ovládané klíčem s háky a 

automatickými trny, masivní závěsy baka protect 3d zafrézované v rámu i křídle, 

kování koule - klika v provedení elox. hliník. Přesné rozměry otvorů je nutno zaměřit 

přímo na místě stavby! Připojovací spára mezi obvodovým pláštěm a rámem 

osazených výplní se utěsňují PUR pěnou a interiérovým a exteriérovým těsněním. V 

exteriéru se osazuje hydroizolační páska v připojovací spáře, v interiéru se osadí 

vzduchotěsná a parobrzdicí fólie. 

12. Omítky, obklady 

a) Vnitřní: stěny a stropy:  weber.dur 137 tl. 15 mm  

b) Vnější:    lepicí a stěrkový tmel weber. tmel 700 

EPS 100 S tl. 200 mm 

výztužná tkanina ze skelných vláken R117 
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lepicí a stěrkový tmel weber. tmel 700 

  hloubková penetrace pod omítku weber.pas podklad UNI 

  tenkovrstvá probarvená silikátová omítka weber.pas 

  silikát  

 

c) Izolační přizdívka:   lepicí a stěrkový tmel: weber. tmel 700 

XPS PERIMETR tl. 100 mm  

ochranná geotextilie JUNOP 8-06 

 

d) Sokl:    lepicí a stěrkový tmel weber. tmel 700 

XPS PERIMETR tl. 100 mm 

výztužná tkanina ze skelných vláken R117 

lepicí a stěrková hmota weber. tmel 700 

 hloubková penetrace weber.pas podklad UNI 

fasádní mozaiková omítka weber.pas marmolit 

  

Obklady: 

Vnitřní:  

Ve všech hygienických místnostech a v kuchyňích jsou navrženy keramické obklady 

lepené do tmele. Výšky obkladů viz výkresy jednotlivých podlaží. Přesný typ, tvar a 

barevnost použitého obkladu bude upřesněna po dohodě s investorem. 

13. Malby a nátěry 

a) vnitřní – malby stěn, stropů a SKD podhledů Kerapas IK – vodou ředitelná vnitřní 

tónovatelná barva, atest SZÚ, bělost 90%. Odstíny budou upřesněny po domluvě s 

investorem. 

14. Klempířské, truhlářské, a ostatní doplňkové výrobky 

Viz příloha D.1.1 c) Dokumentace podrobností. 

15. Venkovní zpevněné plochy 

Vstup na parcelu je z ulice Paskovská. Na vjezd navazuje asfaltová komunikace, která 

tvoří příjezd na parkoviště s  29 parkovacími stání a dále tvoří příjezdovou cestu 

k zadní části objektu. Pěší vstup je z chodníku z ulice Paskovská. Podél objektu jsou 
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navrženy nové chodníky ze zámkové betonové dlažby tloušťky 60 mm uložené do 

kamenné drtě frakce 4-8 mm tloušťky 30 mm. Podkladní vrstvu tvoří zhutněná 

štěrkodrť. Chodník je olemován zahradními obrubníky ABO 5-20. – viz projekt 

zpevněné plochy + terénní a sadové úpravy. (není součásti této diplomové práce) 

16. Technické zařízení budov 

Veškeré vnitřní rozvody jsou vedeny v instalačních šachtách do všech podlaží, 

vodorovné rozvody instalace uloženy v instalačních předstěnách š. 150 mm. Vnitřní 

vodovod je proveden z plastového potrubí EKOPLASTIK S 3,2 PN 16, profily dle 

výkresu vnitřní vodovod (není součástí této diplomové práce). Vnitřní kanalizace je 

vytažena nad střešní plášť, vnitřní kanalizace je napojena na veřejnou jednotnou síť. 

Vnitřní rozvod plynu je proveden středotlakým rozvodem z potrubí z oceli se 

zaručitelnou svařitelností. Objekt je napojen na centrální zdroj tepla. Veškerá měřící a 

kontrolní technika vnitřních rozvodů je osazena v technické místnosti v 1 PP. 

 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Tepelné izolace splňují požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka objektu 

splňuje požadavky dané normou ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou spotřeby dle 

Vyhlášky č. 291/2001. Viz samostatná příloha, která není součástí této diplomové 

práce. 

b) Výkresová část 

Viz samostatná příloha. 

c) Dokumentace podrobností 

Viz samostatná příloha. 

D.1.2 Konstrukčně - stavební řešení 

Není součástí diplomové práce. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není součástí diplomové práce. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není součástí diplomové práce.  



 
Diplomová práce 

 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Technologická část 
 

 

 

 

Obsah: 

2.1 Vyhodnocení zadaných kritérií 

2.2 Technologický postup dvouplášťové ploché střechy  

2.3 Technologický postup jednoplášťové ploché střechy 

2.4 Časové harmonogramy  

2.5 Položkové rozpočty  

2.6 Zařízení staveniště 

 



 
Diplomová práce 

 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Vyhodnocení zadaných kritérií 
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2.1.1 Úvod 

Správně navržený střešní plášť je jednou z hlavních podmínek pro zajištění správné 

funkce a životnosti objektu. Nesprávný návrh a neodborná montáž zpravidla znamená zvýšení 

nákladů na výstavbu a provoz objektu, snížení trvanlivosti a použitelnosti objektu. 

Základním obecně závazným předpisem pro návrh je Stavební zákon a k němu vydaná 

Vyhláška 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu (OTP). Základní 

požadavky na návrh a provedení stavby uvedené v OTP (§15): mechanická odolnost a 

stabilita, požární bezpečnost, ochrana proti hluku a vibracím, bezpečnost při užívání, ochrana 

energie a ochrana tepla. [1] 

Střechy musí zachycovat a odvádět srážkové vody, sníh a led tak, aby neohrožovaly 

chodce a účastníky silničního provozu v přidruženém dopravním prostoru, a zabraňovat 

vnikání vody do konstrukcí staveb. Střešní plášť musí být odolný vůči klimatickým vlivům a 

účinkům. Střešní konstrukce musí splňovat požadavky na tepelně-technické vlastnosti při 

prostupu tepla, prostupu vodní páry a prostupu vzduchu konstrukcemi dané normovými 

hodnotami. [2] 

Úkolem této práce je na základě požadavku investora navrhnout 2 varianty střešního 

pláště vyhovující výše zmíněným regulativům, na objektu domu s pečovatelskou službou a 

provést porovnání obou variant.  Jedná se o čtyřpodlažní podsklepený objekt, se skeletovým 

nosným systémem. V této části práce, jsou porovnány dvě navržené varianty konstrukcí 

střešního pláště. První varianta je dvouplášťová větraná plochá střecha, druhou variantou je 

jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev. 
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2.1.2 Kritéria hodnocení 

Hlavními hodnotícími kritérii jsou časová a finanční náročnost, vedlejšími kritéria jsou 

předpokládaná životnost konstrukce a tepelně-technické parametry konstrukce. 

Z pozice investora je nejdůležitějším kritériem finanční náročnost stavby při provádění 

konstrukce střešního pláště na daném objektu tak, aby byla dodržená plynulost výstavby a 

splnění veškerý požadavků na kvalitu a jakost provedených prací daných ve smlouvě o dílo.  

Návrh obou variant konstrukce střešního pláště musí splňovat příslušné regulativy.  
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2.1.3 Návrh konstrukčních variant 

 Pro vhodné posouzení se bude předpokládat, že před započetím výstavby obou variant 

střešního pláště budou dokončeny všechny konstrukce hrubé stavby, včetně výtahové šachty a 

zastropení posledního podlaží. Do posouzení budou zahrnuty veškeré konstrukce nad stropem 

posledního podlaží. 

Varianta A – Dvouplášťová větraná plochá střecha 

 

 
Obr. č. 1 – Schéma půdorys- dvouplášťová střecha 

 

Nosná konstrukce pro plochou střechu je tvořena předpjatými stropními panely Spiroll tl. 250 

mm. Střešní plášť je řešen jako dvouplášťový, větraný. Odvodnění ploch je řešeno vně 

objektu se sklonem 5°. Spodní plášť je tvořen předepjatými stropními panely Spiroll tl 250 

mm na kterých je provedena asfaltová parozábrana z asfaltových pásů GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL. Spodní plášť je zateplen 250 mm EPS Isover 100 S. Větraná 

vzduchová mezera je vytvořena dřevěnými příhradovými vazníky se styčníky s deskami 

s prolisovanými trny. Na vaznících jsou v kolmém směru osazeny vaznice, na kterých je 

provedeno bednění horního pláště z OSB desek, dále pojistná HI z pásů GLASTEK 40 
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SPECIAL MINERAL a TI EPS Isover 100 S pro zamezení kondenzace na spodním povrchu 

horního pláště.  Hlavní hydroizolační vrstvu tvoří mechanicky kotvená hydroizolační fólie 

z mPVC uložená na ochranné vrstvě z netkané geotextilie Filtek V.  

 

Obr. č. 2 – Skladba dvouplášťové střechy 
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Varianta B – Jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 

 
Obr. č. 3 – Schéma půdorys- jednoplášťová střecha 

Nosná konstrukce pro plochou střechu je tvořena předpjatými stropními panely Spiroll tl. 250 

mm. Střešní plášť je řešen jako jednoplášťový s klasickým pořadím vrstev, nevětraný. 

Odvodnění ploch je řešeno dovnitř objektu se sklonem min. 2%. Spádová vrstva je vytvořena 

cementovou litou pěnou s polystyrénovým plnivem Poriment PS. Hlavní hydroizolační vrstvu 

tvoří hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové 

rohože ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. Střešní plášť je zateplen kompletizovanými dílci 

Polydek EPS 100 G200S40.  

 

Obr. č. 4 – Skladba jednoplášťové střechy 
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2.1.4 Použité materiály 

 Materiály použité pro konstrukci střešního pláště musí mít certifikaci a musí splňovat 

veškeré požadavky příslušných platných norem. Výměna materiálů za materiál jiných 

vlastností je nepřípustná.  

Varianta A – Dvouplášťová větraná plochá střecha 

  
č.  Název vrstvy  

d Lambda  Mi 

 [m]  [W/m*K] [-] 

Sp
o

d
n

í 
p

lá
šť

 1 Panely Spiroll    0.25    1.43  23 

2 Glastek 40 Special Mineral   0.004    0.21  50000 

3 Isover EPS 100 S    0.25    0.037  70 

Větraná vzduchová mezera - - - 

H
o

rn
í p

lá
šť

 

1 OSB desky    0.022    0.13  50 

2 Glastek 40 Special Mineral   0.004    0.21  50000 

3 Isover EPS 100 S    0.03    0.037  70 

4 Filtek V - - - 

5 Dekplan 76    0.0015    0.16  15000 

Tab. č. 1 – Specifikace materiálů varianta A 

 

Varianta B – Jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 

č.  Název vrstvy  
d Lambda  Mi 

 [m]  [W/m*K] [-] 

1 Panely Siroll  0,25 1,43 23 

2 Poriment PS 500  0,06 0,114 25 

3 Asfaltový penetrační nátěr  0,002 0,21 1200 

4 Glastek 40 Special Mineral  0,004 0,21 40000 

5 
Spojovací nátěr AOSI  
85/25  0,002 0,21 1200 

6 Isover EPS 100 S  0,25 0,037 70 

7 Nakašírovaná HI G200 S40  0,004 0,21 40000 

8 Elastodek 40 Special Dekor  0,004 0,21 40000 

Tab. č. 2 – Specifikace materiálů varianta B 



 
Diplomová práce 

 

50 
 

2.1.5 Posouzení časové náročnosti 

 Pro relevantní posouzení časové náročnosti provedení konstrukcí střešního pláště je 

předpokládána stejná připravenost dokončených konstrukcí a prací. Do posouzení jsou 

zahrnuty samotné konstrukce střešního pláště, včetně navazujících konstrukcí a konstrukce, 

které se díky rozdílnému návrhu provádějí v jiném rozsahu. Jedná se především o osazení 

klempířských prvků, provedení zateplení obvodového pláště včetně omítek nad úrovní stropní 

konstrukce posledního podlaží a zateplení výtahové šachty.  

 Výpočet časové náročnosti jednotlivých činností je závislý na množství prací, počtu 

pracovníků, a předpokládané výkonosti. Pro objektivní posouzení je uvažován stejný počet 

pracovníků a jednosměnný provoz. 

 

 Výpočet časové náročnosti [x] 

  
∙ ∙

  

Kde:  

t… doba provádění činnosti [směna] 

Q… objem prací [m; m2; m3; ks…] 

P… předpokládaný výkon 1 pracovníka [mj/hod] 

n… počet pracovníků 

h… délka pracovní směny [hod] 
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Varianta A – Dvouplášťová větraná plochá střecha 

Činnost Objem 
Počet 

pracovníků 
Počet 

normohodin 
Počet 

dní 

Podezdívka vazníků + ŽB věnec 80 m2 4 50 2 

Příprava podkladu 786 m2 2 20 1 

Parozábrana 786 m2 4 140 4 

Montáž vazníků včetně zavětrování 42 m3 4 250 8 

Montáž vaznic 1 200 m 4 427 13 

Montáž bednění 921 m2 4 240 8 

Pojistná HI 921 m2 3 140 6 

TI horního pláště 921 m2 4 110 3 

Hlavní HI 921 m2 3 150 6 

TI spodního pláště 786 m2 4 90 3 

Montáž klempířských prvků a mřížek 350 m 2 100 6 

Obložení fasády dřevěnými prkny 264 m2 4 70 2 

Celková doba provádění       63 

Tab. č. 3  – Časová náročnost varianta A 

Varianta B – Jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 

Činnost Objem 
Počet 

pracovníků 
Počet normohodin 

Počet 

dní 

Vyzdění atikového zdiva 173 m2 4 95 3 

Příprava podkladu 789 m2 2 20 1 

Spádová vrstva 197 m3 4 502 16 

Technologická přestávka - - - 15 

Penetrační nátěr 789 m2 2 40 3 

Pojistná hydroizolace 789 m2 3 210 9 

TI dílce Polydek 789 m2 3 115 5 

Svaření nakašírovaných pásů 789 m2 3 215 9 

Hlavní HI vrstva 789 m2 3 250 10 

Zastřešení výtahové šachty 10 m2 4 45 1 

Osazení klempířských konstrukcí 215 m 2 75 5 

Zateplení atiky a výtahové šachty 350 m2 4 130 4 

Celková doba provádění       80 

Tab. č. 4  – Časová náročnost varianta B 
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Obr. č. 5 – Graf časové náročnosti 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že varianta dvouplášťové ploché střechy je časově 

výhodnější, především z důvodu potřeby technologické přestávky u varianty jednoplášťové 

střechy. Dobu výstavby by bylo možné dokonce ještě zkrátit souvislým prováděním některých 

činností. Podrobný postup výstavby viz příloha č. X Harmonogram jednoplášťové ploché 

střechy a Příloha č. X Harmonogram dvouplášťové ploché střechy. 
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2.1.6 Posouzení finanční náročnosti 

Pro obě varianty střešního pláště byl zpracován položkový rozpočet v rozpočtovém softwaru 

Kros Plus 15. Pro nacenění byly použity ceníky ÚRS PRAHA 2013. Níže jsou uvedeny 

rekapitulace jednotlivých rozpočtů. Podrobné rozpočty viz přílohy č. X Rozpočet 

jednoplášťové ploché střechy a Příloha č. X Rozpočet dvouplášťové ploché střechy. 

Varianta A – Dvouplášťová větraná plochá střecha 

 

Tab. č. 5   – Rekapitulace rozpočtu varianta A 

Varianta B – Jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 

   

Tab. č. 6   – Rekapitulace rozpočtu varianta B 
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Obr. č. 6 – Graf finanční náročnosti 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že varianta dvouplášťové ploché střechy je finančně 

náročnější z důvodu většího počtu vrstev skladby střešního pláště a většího objemu 

prováděných prací. 

  

HSV PSV CELKEM

Varianta A 203 125 Kč 2 651 576 Kč 2 854 701 Kč

Varianta B 992 583 Kč 1 658 686 Kč 2 651 269 Kč

Rozdíl 789 458 Kč 992 890 Kč 203 432 Kč
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2.1.7 Posouzení životnosti konstrukce 

 Nejdůležitějšími faktory ovlivňující životnost střešního pláště jsou především montáž 

za dodržení technologických předpisů výrobců materiálů a českých státních norem ČSN. 

Návrhová životnost použitých materiálů a v neposlední řadě zejména vhodný návrh střešního 

pláště. 

Varianta A – Dvouplášťová větraná plochá střecha 

 Při použití této skladby střešního pláště je v důsledku proudění vzduchu ve vzduchové 

mezeře dochází ke snižování teploty na povrchu horního pláště, tedy na hydroizolaci. 

Povrchové teploty jsou zde nižší. To znamená, že hydroizolace je méně tepelně namáhána, 

což přispívá k jejímu pomalejšímu stárnutí.  Je možná vizuální kontrola tepelné izolace 

spodního pláště a jeho případná výměna či doplnění. Dále možnost kontroly nosných 

konstrukcí a provedení případné sanace.  

Z těchto důvodů je návrhová životnost konstrukce 60-80 let 

Varianta B – Jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 

 Při použití této skladby střešního pláště je kontrola hlavní izolační vrstvy snadná, 

vrstva není kryta dalšími vrstvami, proto je možná případná oprava mechanického poškození, 

netěsností spojů a detailů. Nevýhodou této konstrukce je mokrý proces při provádění spádové 

vrstvy, který umožňuje zabudování vlhkosti do konstrukce. Dalšími nevýhody jsou 

nemožnost kontroly tepelné izolace a její případná výměna.  

 Z těchto důvodů je návrhová životnost konstrukce 40-50 let. 
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2.1.8 Posouzení tepelně-technických parametrů 

Tepelně technické posouzení dvouplášťové ploché střechy sestává z:  

a) posouzení hodnoty součinitele prostupu tepla U [W.m-2.K-1] dolního pláště,  

b) posouzení teplotního faktoru vnitřního povrchu v rizikových místech,  

c) posouzení kondenzace vodní páry uvnitř dolního pláště. 

d) posouzení kondenzace vodní páry uvnitř vzduchové mezery, 

e) posouzení kondenzace vodní páry na vnitřním (spodním) povrchu horního pláště. 

 

Obr. č. 7 – Posouzení spodního pláště varianta A 
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Obr. č. 8 – Posouzení horního pláště a větrané mezery varianta A 
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Varianta B – Jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 

Tepelně technické posouzení jednoplášťové ploché střechy musí obsahovat: 

a) posouzení hodnoty součinitele prostupu tepla U [W.m-2.K-1] střešního pláště, 

b) posouzení teplotního faktoru vnitřního povrchu v rizikových místech 

c) posouzení kondenzace vodní páry uvnitř střešního pláště. 

 

Obr. č. 9 – Tepelně technické posouzení varianty B 
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2.1.9 Vyhodnocení a závěr 

V tabulce níže jsou přehledně uvedeny výsledky porovnání variantního řešení střešního 

pláště. 

Kritérium 

Varianta 

Dvouplášťová 

plochá střecha 

Jednoplášťová 

plochá střecha 

Časová náročnost 63 dní 80 dní 

Finanční náročnost 2 850 tis. Kč 2 650 tis. Kč 

Životnost konstrukce 60-80 let 40-50 let 

Tepelně technické vlastnosti U=0,14 W/m2K U=0,13 W/m2K 

Tab. č. 7   – Vyhodnocení kritérií 

 Zadáním bylo provést návrh 2 variant konstrukcí střešního pláště a porovnat je dle 

časového a finančního kritéria. Pro objektivnější vyhodnocení byly přidány kritéria životnost 

konstrukce a tepelně technické vlastnosti konstrukce. První navrženou variantou je 

jednoplášťová plochá nevětraná střecha s klasickým pořadím vrstev, zateplena 250 mm TI 

EPS Isover S, s HI z asfaltových modifikovaných pásů. Druhou navrženou variantou je 

dvouplášťová plochá větraná střecha s lehkým horním pláštěm. Dolní plášť je zateplen 250 

mm TI EPS Isover S, HI horního pláště je z mPVC hydroizolačních fólií. 

 Po provedení vyhodnocení zadaných kritérií byla investorovi doporučena jako 

vhodnější varianta A - Dvouplášťová plochá větraná střecha. Hlavními výhody této varianty 

oproti variantě B jsou především rychlejší doba výstavby bez mokrých procesů. Delší 

návrhová životnost konstrukce. Lepší možnost kontroly střešního pláště a jeho případná 

oprava. Dále zamezení přehřívání místností v posledním podlaží v letních měsících. [5] 

 Tato varianta je sice cenově náročnější, ale vzhledem k celkové ceně objektu i k druhé 

navrhované variantě není tak rapidní. Horší tepelně izolační vlastnosti je možné zlepšit 

zvětšením TI spodní pláště, příplatek za zvýšení vrstvy TI není v celkové ceně konstrukce 

střešního pláště zásadní. [5] 
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2.2 Technologický postup dvouplášťové ploché 
střechy 
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2.2.1 Obecné informace 

Technologický předpis definuje způsob provedení zastřešení objektu dvouplášťovou plochou 

větranou střechou. Jedná se o částečně podsklepený dům s pečovatelskou službou se třemi 

nadzemními podlažími. Zastavěná plocha 849,75 m2. V 1. nadzemním podlaží se nachází 

společenské místnosti a místnosti pro provoz zařízení a ve 2. a 3. jsou umístěny bytové 

jednotky. V suterénu se nachází sklepní kóje pro jednotlivé bytové jednotky.  

Konstrukční systém je prefabrikovaný skelet s podélnými rámy. Konstrukční výška podlaží je 

3,45 m. Obvodový plášť je z tvárnic  Heluz 50 2in1 tl. 250 mm a zateplen vnějším kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS tl. 200 mm, vnitřní prostory jsou členěny jednoduchými 

sádrokartonovými příčkami s dvojitým opláštěním w112 tl. 100 mm, v místech s požadavkem 

na vyšší hodnoty vzduchové neprůzvučnosti jsou použity dvojité sdk příčky s dvojitým 

opláštěním w355 tl. 200 mm. Objekt je založený na propustném podloží, na betonových 

prefabrikovaných kalichových patkách z betonu C 20/25.  

Odvodnění ploch je řešeno vně objektu se sklonem 5°. Spodní plášť je tvořen předepjatými 

stropními panely Spiroll tl 250 mm na kterých je provedena asfaltová parozábrana 

z asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Spodní plášť je zateplen 250 mm 

EPS Isover 100 S. Větraná vzduchová mezera je vytvořena dřevěnými příhradovými vazníky 

se styčníky s deskami s prolisovanými trny. Na vaznících jsou v kolmém směru osazeny 

vaznice, na kterých je provedeno bednění horního pláště z OSB desek, dále pojistná HI z pásů 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a TI EPS Isover 100 S pro zamezení kondenzace na 

spodním povrchu horního pláště.  Hlavní hydroizolační vrstvu tvoří mechanicky kotvená 

hydroizolační fólie z mPVC uložená na ochranné vrstvě z netkané geotextilie Filtek V.[3] 
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2.2.2 Materiál, doprava a skladování 

Materiály použité pro konstrukci střešního pláště musí mít certifikaci a musí splňovat veškeré 

požadavky příslušných platných norem. Výměna materiálů za materiál jiných vlastností je 

nepřípustná.  

Definice použitých materiálů [3] 

Materiál Vrstva Množství 

Dekplan 76 hydroizolační 921 m2 

Filtek V separační 921 m2 

TI Isover EPS 100 S tepelně izolační 921 m2 

Glastek 30 sticker plus hydroizolační 921 m2 

Záklop z OSB desek nosná 921 m2 

Dřevěné vaznice nosná 1 200 m 

Dřevěné příhradové vazníky nosná 42 m3 

TI Isover EPS 100 S parotěsnící 786 m2 

Glastek 40 special mineral parotěsnící 786 m2 

Penetrační nátěr dekprimer spojovací 786 m2 

Tab. č. 8 – Definice materiálů varianta A 

Specifikace a vlastnosti jednotlivých materiálů [3] 

DEKPLAN 76 

Hydroizolační fólie z mPVC s výztužnou vložkou z PES tl. 1,2 mm určena pro mechanicky 

kotvenou hydroizolaci. Jsou odolné proti účinkům UV záření a vyhovují požadavkům na 

účinky umělého povětrnostního stárnutí. 

Vlastnost Deklarovaná hodnota 

délka 15 m 

šířka 1,6 m 

tloušťka 1,5 (± 0,1) mm 

reakce na oheň třída E 

odolnost proti statickému zatížení 20 kg 

faktor difuzního odporu  15 000 

Tab. č. 9 – Dekplan 76 
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FILTEK V 

Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním, určená jako separační vrstva, která odděluje 

hydroizolační fólii z mPVC od pěnového polystyrénu. 

Vlastnost Deklarovaná hodnota 

délka 15 m 

šířka 2,0 m 

plošná hmotnost 500 g/m2 

reakce na oheň třída E 

odolnost proti statickému zatížení 380 kg 

Tab. č. 10 – Filtek V 

Isover EPS 100 S 

Tepelná izolace z objemově stabilizovaného, samozhášivého expandovaného polystyrenu 

určeného pro použití ve střeše. 

Vlastnost Deklarovaná hodnota 

délka 1,3 m 

šířka 1,0 m 

tloušťka 30/250 mm 

objemová hmotnost 23 kg/m3 
součinitel 

tepelné vodivosti λ 
0,037 [W.m-1.K-1] 

Tab. č. 11 – Isover EPS 100 S 
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OSB desky  

Vysoce kvalitní dřevěná deska, která je tvořena 3 vzájemně kolmo orientovanými vrstvami. 

Svrchní a spodní vrstva je řešena podélně uloženými třískami, prostřední vrstva, tzv. jádro je 

uložená v příčném směru, kolmo k okrajovým vrstvám. Takto laminované vrstvy jsou pod 

tlakem spojeny vodě-odolnou pryskyřicí. OSB desky jsou odolné vůči vlhkosti. [6] 

Vlastnost Deklarovaná hodnota 

délka 2,5 m 

šířka 1,25 m 

tloušťka 22 mm 

objemová hmotnost 600 kg/m3 

pevnost v ohybu 9 N/mm2 

Tab. č. 12 – OSB desky 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

Parozábrana z asfaltového pásu. Je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je 

skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. 

Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je 

opatřen separační PE fólií. 

Vlastnost Deklarovaná hodnota 

délka 7,5 m 

šířka 1,0 m 

tloušťka 4,5 (± 0,2) mm 

plošná hmotnost 4,5 (± 0,225) kg/m2 

odolnost proti statickému zatížení 5 kg 

Tab. č. 13 –  GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

 

Penetrační nátěr DEKPRIMER 

DEKPRIMER je za studena zpracovatelná asfaltová emulse bez obsahu rozpouštědel. Používá 

se jako penetrační nátěr. Zvyšuje přilnavost k podkladům pro vrstvené izolační systémy 

plochých střech. Spotřeba cca 0,1 - 0,4 Kg/m2 
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Dřevěné příhradové vazníky a vaznice 

Ke zhotovení vazníků a vaznic se použije hraněné smrkové řezivo jakosti S10 dle ČSN 73 

2824-1, bude napuštěno hloubkovým impregnačním přípravkem, který je vhodný pro třídu 

ohrožení 3 (dřevo vystavené působení povětrnosti nebo kondenzaci par, bez přímého a 

trvalého styku se zemí). [8]  

Použité řezivo nesmí vykazovat podélné a šikmé trhliny a ve větší míře suky a musí 

prokazovat vlastnosti pevnostní třídy C24 podle ČSN EN 338. Nesmí přesahovat maximální 

vlhkost 20 % [8]. Vazníky budou provedeny jako sbíjené se styčníkovými deskami 

s prolisovanými trny BOVA BV 15. [5] 
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Doprava 

 Veškerá doprava baleného materiálu bude zajištěna dodavatelem před započetím prací 

na střešním plášti. Asfaltové pásy a hydroizolační fólie musí být chráněny před klimatickými 

vlivy, proto budou dopravovány v krytých automobilech v rolích ve svislé poloze.[4] Tepelná 

izolace bude na stavbu dodána zafóliována na vratných paletách o rozměrech 1480 x 1200 

mm. Na stavbu budou dopraveny na valnících. Vyložení materiálu na stavbě bude provedeno 

ručně a stavebním výtahem dopravena na místo zabudování. Vykládka vazníků na staveništi 

bude pomocí stavebního věžového jeřábu MB 1030.1 (specifikace viz příloha č. 5). Vazníky 

musí být dopravovány ve svislé poloze. Řezivo musí být na stavbu dodáno 48 hodin před 

začátkem prací. [16] 

 

Skladování  

 Dopravený materiál musí být řádně zkontrolován a musí být proveden zápis do 

stavebního deníku. [17] 

 Materiál bude uskladněn v uzavíratelných skladech na staveništi. Materiál je nutno 

skladovat a chránit proti vnějším vlivům dle technických listů výrobce. 

Dílce tepelné izolace musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti atmosférickým 

srážkám a přímému slunečnímu záření. Dílce nesmí ležet přímo na zemi. Dílce je nutné 

skladovat při teplotách nepřesahujících 35 °C. 

Role asfaltových a fóliových pásu se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chráněny 

před dlouhodobým působením povětrnosti a UV záření. 

Penetrační nátěr je možné skladovat 6 měsíců od data výroby v originálních řádně uzavřených 

obalech v suchých krytých skladech. Je třeba chránit před vodou, vlhkem a mrazem.  

 Na staveništi bude skladování řeziva provedeno na zpevněné a odvodněné ploše 

vymezené na výkrese B. 1 Zařízení staveniště. Prvky budou roztřízeny dle délek, označení a 

typu do hrání max. výšky 2 m. První řada bude uložena na podkladní hranoly výšky 0,3 m. 

Jako podkladní hranoly se nesmí použít dodané řezivo. Mezi dalšími řadami budou vloženy 

proklady o výšce min. 3 cm. Mezi hráněmi bude zachován volný průchod o šířce min. 0,75 m. 

Po celou dobu skladování bude řezivo chráněno proti nepříznivým vnějším vlivům zakrytím 

plachtou. Spojovací materiál bude skladován v uzamykatelném skladu [1]. 
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2.2.3 Pracovní podmínky, připravenost 

Veškeré práce se musí přerušit v těchto případech: 

- v bouři, silném větru, sněžení a při tvorbě námrazy 

- při rychlosti větru nad 10,7 ms-1 [15] 

- při dohlednosti méně než 30 m[15] 

- při teplotě vzduchu, podkladu a pásů nižší než +5°C [15] 

Všichni pracovníci při provádění konstrukce střešního pláště musí být proškoleni, a o 

proškolení musí být proveden zápis ve stavebním deníku. Proškolení pracovníků nesmí být 

starší než 12 měsíců. Všichni pracovníci musí používat OOPP. [12] 

Před začátkem prací bude zbudováno zařízení staveniště, v rozsahu viz příloha B. 1 Zařízení 

staveniště, přístupné z místní komunikace. Staveništní komunikace bude provedena 

z hutněného štěrkového podsypu tl. 200 mm. Před začátkem vlastních prací budou na parcelu 

umístěny stavební buňky TOITOI, jejich počet dle výkresu B. 1 Zařízení staveniště. Zařízení 

staveniště bude vystavěno pouze na parcele určené pro výstavbu, oddělené od okolních 

pozemků oplocením výšky 2,0 m, opatřené vjezdem s uzamykatelnou bránou, a zajištěno proti 

vstupu nepovolaných osob. Na stavbu budou přistavovány kontejnery pro směsný stavební a 

demoliční odpad a budou pravidelně vyváženy. Zařízení staveniště je pouze dočasné po dobu 

výstavby. Budova bude připojena přípojkami na inženýrské sítě, vedené pod přilehlou místní 

komunikací. 

Před začátkem prací musí být na stavbu dodány všechny materiály a nářadí potřebné pro 

konstrukci střešního pláště. Kolem celého objektu musí být vystavěno lešení a stropní úroveň 

posledního podlaží musí být opatřena zábranami proti pádu z výšky.  Proces výstavby 

střešního pláště může být zahájen až po době, kdy je dokončená montáž stropní konstrukce 

posledního podlaží. Musí být osazeny stropní panely a ztužidla, veškeré styky zmonolitněny a 

zatvrdlé. Veškeré konstrukce prováděné před započetím výstavby střešního pláště musí 

provedeny s odpovídající kvalitou a přesností a musí splňovat požadavky určené vyhláškou 

268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. [1] 
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2.2.4 Převzetí pracoviště 

 Před převzetím pracoviště četou provádějící konstrukci střešního pláště musí být 

dokončeny všechny předcházející konstrukce a pracoviště bude vyklizeno. Staveniště přebírá 

stavbyvedoucí se stavebním dozorem a provede ve stavebním deníku záznam o převzetí 

staveniště. Před převzetím pracoviště provede kontrolu stavu přebírané části. 

 Důkladně kontroluje ty konstrukce, které budou při budoucím postupu zakryty, 

svislost a rovinnost předešlých konstrukcí, pravoúhlost a pevnost zdiva, únosnost stropní 

konstrukce. Pokud konstrukce odpovídá projektové dokumentací a je provedena v 

požadované kvalitě, může být provedeno předání a převzetí staveniště. [2]  
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2.2.5 Personální obsazení 

1 × vedoucí čety 

4 × zedník 

3 × izolatér 

2 × klempíř 

4 × tesař 

2 × natěrač 

2 × pomocný dělník 

1 × jeřábník 

Pracovní náplň jednotlivých pracovníků: 

Vedoucí čety 

Řídí a organizuje práce při sestavování vrstev střešního pláště. Musí dohlížet na dodržování 

technologického postupu a kvality prováděných prací a dohlíží dodržování bezpečnosti práce. 

[15] 

Zedníci 

Provádějí vyzdívku a betonáž věnců podle pokynů vedoucího pracovní čety, dbají na kvalitu 

provedených prací a udělují pokyny pomocným dělníkům. [15] 

Izolatéři 

Provádějí natavování asfaltových pásů, dále provádějí svařovaní hydroizolačních fólií. Dbají 

na kvalitu prováděných prací a jsou zodpovědní za správnou hydroizolaci střešního pláště. 

Klempíři 

Provádějí spoje plechových dílců, kotvení oplechování k podloží, přesné stříhání a ohýbání 

krajních a lemovacích dílců a další odborné činnosti. Dbají na kvalitu prováděných prací a 

jsou zodpovědní za správnost provedení klempířských konstrukcí. 

Natěrači 

Provádějí penetrační a spojovací nátěry. Dbají na kvalitu prováděných prací a jsou 

zodpovědní za dostatečnou tloušťku prováděných vrstev. 
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Tesaři 

Provádějí montáž dřevěných vazníků, vaznic a bednění podle pokynů vedoucího čety, 

dodržují kvalitu provedených prací a udělují pokyny pomocným dělníkům. [15] 

Pomocní dělníci 

Jsou zodpovědní za přísun materiálu na pracoviště a vykonávají další pomocné práce dle 

pokynů vedoucího. [15] 

 

Jeřábník 

Manipuluje s veškerými prvky zavěšenými na jeřábu, musí mít platný jeřábnický průkaz. [15] 
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2.2.6 Stroje a pomůcky [15],[16] 

Nářadí pro zednické práce 

- 1x Zásobník suché maltové směsi + kontinuální míchačka 

- 3x Kolečka  

- 3x Lopata  

- 4x Zednická lžíce, kladivo, palička  

- 1x Nivelační přístroj 

- 2x Olovnice, vodováha  

- Hřeby, zednické skoby, provázek, osobní ochranné pomůcky 

 

Nářadí pro provádění spojovacích vrstev 

- 1x kotel na rozehřátí asfaltového lepidla 

- štětce, válečky, špachtle 

 

Nářadí pro izolatéry 

Asfaltové pásy 

- 1x Přítlačný válec velký 

- 1x Vodící tyč 

- 1x Přítlačný válec malý 

- 1x Boční hořák 

- 1x Vysokotlaká hadice s regulátorem 10 m / 20 m 

- 1x Jedno plamenný hořák 250 mm / 600 mm 

- Izolatérský nůž, nůž na polystyrén, jemný křemičitý písek pro provádění detailů, nádoba 

s vodou, mokrý hadr nebo houba na zchlazování a přitlačení přesahů a detailů 

 

Hydroizolační fólie 

K montáži hydroizolací z fólií DEKPLAN se používají standardní nástroje pro provádění 

hydroizolací z PVC-P: 

- ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem LEISTER TRIAC    

- svařovací automat, například LEISTER VARIMAT    
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- tryska ke svářecímu přístroji široká 20 a 40 mm    

- mosazný kartáč, 

-silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm    

- mosazný přítlačný váleček na detaily    

- izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí   

- ocelová jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů  

- příklepová vrtačka   

- nůžky, nůžky na plech, 

- metr, pásmo, šňůrovačka, vodováha, prodlužovací kabel. 

 

Nářadí pro tesaře 

Pro jednoho pracovníka 

- 1x tesařská pilka rámová 

- 1x sekera malá 

- 1x dláto 

- 1x skládací metr 

- 1x tesařská tužka 

 

Nářadí pro četu obsahuje: 

- 1x elektrická pila řetězová, 

- 1x pila okružní, 

- 2x el. vrtačka,  

- 2x kleště, 

- 2x el. utahovačka,    

- 2x sada klíčů matkových,   

- 2x žebřík (dlouhý 4 m),   

- 2x kladivo,     

- 1x pásmo měřící,    

- 2x vodováha,    

- 1x nivelační stroj,    

- 1x lať měřící,  

OOPP 

helma, kožené rukavice, ochranná obuv s ocelovou špičkou a podrážkou proti propíchnutí, 

brýle
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2.2.7 Požadavky na montáž 

Dekprimer 

Podklad určený k nanesení penetrace musí být čistý, suchý, soudržný a bez ostrých výčnělků. 

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

je třeba z podkladu odstranit. Aplikuje se za suchého počasí při teplotě podkladu min. +5° 

C.[19] 

Asfaltové pásy 

Podkladní vrstva pro parozábranu musí být penetrována asfaltovým lakem Dekprimer o 

spotřebě 0,3 – 0,4 kg/m2  Při ruční zkoušce na odlup nesmí dojít k odtržení asfaltového pásu 

od podkladu, ani k porušení spádové vrstvy. Vlhkost podkladu by měla být cca 6%. Pásy se 

provádějí proti spádu střechy. Horní pás hydroizolační vrstvy musí být k spodnímu pásu 

nataven celoplošně. Pásy jsou kladeny s překrytím min. 8 cm v podélném spoji a 10 až 12 cm 

ve spoji čelním.[19] 

 

Hydroizolační fólie 

Při realizaci kotveného systému se fólie pokládá s přesahy nejméně 100 mm (tento přesah je 

vyznačen potiskem na okraji fólie) tak, aby byla zajištěna geometrie přesahu dle detailu 2. V 

případě, že je použita kotva o průměru hlavy větším než 40 mm, je nutné ekvivalentně zvětšit 

přesah hydroizolace. Minimální šířka podélného svaru je 30 mm. V příčném směru se 

hydroizolace pokládá s přesahem 100 mm, požadovaná šířka svaru je 30 mm. [7] 

Správně provedený svar je vodotěsný bez ohledu na směr sklonu střechy. Svařované plochy 

musí být suché a čisté. Nečistoty stačí omýt vodou a vysušit. V případě silného znečištění 

(např. po delší době, kdy je fólie vystavena staveništnímu provozu, expozice povětrnosti 

apod.) doporučujeme použít čistič. Před svařováním se voda z fólie musí nechat dobře 

oschnout a čistič odpařit. Při pokládce se jednotlivé části fólie nejprve lehce bodově svaří při 

vnitřním okraji přesahu tak, aby v případě nesprávného umístění bylo možné části fólie 

rozpojit. Teprve po kontrole správného vyrovnání a napnutí fólie lze přistoupit k vytvoření 

průběžného spojitého vodotěsného svaru. Usazeniny, které se tvoří během svařování na tryská 

ch, je třeba průběžně odstraňovat mosazným kartáčem. [7] 

 



 
Diplomová práce 

 

74 
 

 

Geotextilie Filtek V 

Textilie se pokládá v celé ploše, kde bude provedena hydroizolace, tj. i pod profily ze 

spojovacího plechu, vytažená na stěny, atiky atd. 

Pruhy separační textilie se pokládají zpravidla volně s přesahy 100-150 mm, nejméně však 50 

mm. Přesahy se bodově spojují horkovzdušným přístrojem. [7] 

 

TI EPS Isover S 

Tepelná izolace spodního pláště se klade ve dvou vrstvách s překrývajícími spárami.  

TI horního pláště se provádí mechanickým kotvením do bednění. Počet a rozmístění kotev 

musí být provedeno dle kotevního plánu, který není součástí této práce. 

Podklad pod dílce je nutné vyrovnat:  

- nerovnosti do 5 mm: vyrovnání přířezy z asfaltového pásu 

    naříznutí dílce zespodu a částečné nalomení 

 

 

OSB desky 

Desky se osazují na vazbu tak, aby hrany kolmé na hlavní osy byly v celé délce podepřeny 

vaznicemi. Mezi stranami desek musí být dilatační spára o šířce 3 mm. Kotvení bude vruty 

4,2 x 45. Vzdálenost vrutu od okraje desky je 7x průměr spoj. prostředku, min 20 mm. [6] 

 

Dřevěné příhradové vazníky a vaznice 

Jednotlivé dřevěné vazníky musí být osazeny dle projektové dokumentace. Vazníky kotveny 

do ŽB pozedních věnců ocelovými kotevními úhelníky na předem zabetonované ocelové 

závitové tyče. Vzájemné spojení vazníků nad podporou pomocí ručního zalisování 

styčníkových desek ručím lisem a zajištění pomoví svorníků s hmoždíky. Pod hlavou matice 

musí být vždy umístěna podložka. Jednotlivé prvky jsou vzájemně spojovány pomocí 

ocelových spojovacích prostředků. Při přerušení prací nutno konstrukci střešního pláště 

provizorně zavětrovat. [8] 
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2.2.8 Pracovní postup  

Pracovní postup provedení konstrukce střešního pláště se skládá z dílčích procesů, 

kterými jsou: provedení podezdívek a ŽB věnců, navaření parozábrany, osazení dřevěných 

vazníků, osazení vaznic a bednění horního pláště, položení tepelné izolace spodního pláště, 

nalepení pojistné hydroizolace horního pláště, položení tepelné izolace horního pláště, 

provedení hlavní hydroizolační vrstvy z mPVC fólií, včetně separační vrstvy, klempířské a 

dokončovací práce.  

Jednotlivé dílčí procesy budou popsány níže. Hlavním pracovním postupem je osazení 

dřevěných vazníků, vaznic a dřevěného bednění. Ostatní procesy budou popisovány v menším 

rozsahu. 

 

1. Provedení podezdívek a ŽB věnců [9] 

⋅ Vyrovnání podkladu zdiva vápenocementovou maltou od nejvyššího bodu plochy 

⋅ Na jednotlivé rohy se osadí rohové tvárnice do stejné výšky 

⋅ Pro zajištění rovinnosti bude natažen provázek mezi rohovými tvárnicemi 

⋅ Dále se budou pokládat další mezilehlé tvárnice, styčné spáry se nemaltují 

⋅ Po dokončení zdících prací se sestaví z hraněného řeziva bednění ŽB věnců a zajistí se 

jeho poloha 

⋅ Osadí se výztuž věnců na rektifikační podložky 

⋅ Betonáž probíhá pomocí za dostatečného hutnění. 

⋅ Po dokončení betonáže se do stále čerstvého betonu osadí ocelové kotevní závitové 

tyče dle projektové dokumentace 

2. Provedení penetračního nátěru a parozábrany [19] 

⋅ Připravení penetračního nátěru dle pokynů uvedených na obalu. 

⋅ Nanášení penetračního nátěru v pracovních záběrech  

⋅ Před další vrstvou min. 5 h nechat vyschnout 

⋅ Pásy se natavují směrem od podezdívky rovnoběžně s delší stranou objektu 

⋅ Pás k natavování se navine na ocelovou trubku průměru cca 60 mm a délky o 50 mm 

kratší než je šířka role 
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⋅ Natavovanou část role izolatér posouvá a přitlačuje nohou. Nejprve se nataví pásy 

v ploše a následně se provedou spoje a překrytí. 

⋅ Překrytí pásů minimálně 100 mm. 

⋅ Po dokončení izolace v ploše se provede natavení pásů na podezdívku. 

⋅ Asfaltové pásy se nařežou na pruhy potřebné délky. 

⋅ Přířezy pásů natavujeme odspoda- z vodorovné plochy, kde si předem vyznačíme 

počáteční čáru, 80 mm od atiky. 

⋅  

⋅ Obr. č. 10 – Klad pásů 

⋅  

3. Osazení dřevěných vazníků a vaznic, bednění z OSB desek [17] 

Po dokončení a kontrole jakosti předcházejících prací začnou práce na nosné konstrukci 

horního pláště.  

Sestavení ztužujícího pole 

⋅ Přišroubování kotevních úhelníků na dřevěné vazníky. 

⋅ Vzájemné spojení prvních dvou vazníků pomocí zavětrovacích fošen. 

⋅ Spojení bude pomocí ocelových stavebních hřebíků dl. 100 mm v úrovni spodního 

pásu, horního pásu a v čele vazníků z vnitřní strany vazníků viz obr. č. X První 

ztužující pole. 
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⋅ Obr. č. 11 – První ztužující pole 

⋅  

Dopravení a montáž ztužujícího pole na pozední věnce 

⋅ Doprava ztužujícího pole na půdní úroveň pomocí jeřábu a osazení na předem 

zabetonované závitové tyče a jejich provizorní zajištění maticemi s podložkou. 

⋅ Vazníky nesmí být zvedány jeřábem pouze v jednom bodě. Nutné použití vahadla. 

 

Osazení a zavětrování vazníků 

⋅ Po dokončení montáže ztužujícího pole se pokračuje s osazováním dalších vazníků, ty 

se osazují po jednom viz obr. č. X – Schéma montáže vazníků. 

⋅ Osazení na předem zabetonované závitové tyče a provizorní zajištění maticemi 

s podložkou.  

⋅ Zavětrování osazeného vazníku s  již dokončenými vazníky. Umístění zavětrování viz 

projektová dokumentace. 

⋅ Před začátkem osazení vazníků na výtahovou šachtu musí být osazena kotevní železa 

do výtahové šachty. 

⋅ Postup montáže stejný jako u předchozích vazníků, nejdříve se osadí vazníky VK4 a 

po nich vazníky VK5.   
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⋅ Osazení mezilehlých vazníků VK5 a spojení s již osazenými vazníky pomocí 2 

svorníků s hmoždíky. Svorník zajištěn maticí s podložkou.  

⋅ Osazení a přišroubování příložek z ocelového plechu na boky spoje mezi vazníky 

VK4 a VK5 a na spoje mezi vazníky VK5 a VK6. Na spoje použity vruty do dřeva s 

půlkulatou hlavou ZnB 6/40. 

⋅ Postupné osazení a zavětrování vazníků VK7 a VK9. 

⋅ Osazení a zavětrování vazníků VK8. 

⋅ Provedení svorníkových spojů a příložek mezi vazníky. 

⋅ Po osazení všech vazníků se provede konečné dotažení všech spojů a kontrola 

zavětrování. 

 

 

Obr. č. 12 – Schéma montáže vazníků 
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Obr. č. 13 – Dokončené osazení vazníků a zavětrování 

 

Osazení vaznic 

⋅ Rozměření a osazení vaznic dle projektové dokumentace. Začíná se od okapu v levé 

části objektu.  

⋅ Vaznice osazovány tak, aby byly vždy uloženy přes dvě pole vazníků. Kotvené 

pomocí ocelových stavebních hřebíků dl. 180 mm. 

 

Obr. č. 14 Dokončené osazení vaznic 
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Bednění z OSB desek 

⋅ Položení a přišroubování OSB desek. Desky se kladou na vazbu s mezerami 3 mm ve 

všech směrech.  

⋅ Začíná se u okapu v pravém rohu a pokračuje se doleva směrem k vrcholu. 

⋅ Desky kotveny vruty 4,2 x 45.  

 

 

Obr. č. 15 Schéma bednění z OSB desek 

 

Po montáži desek se provedou tvory pro větrací turbíny a odvětrání kanalizace dle PD. 

Dále se pokračuje v provedení  pojistné hydroizolace, tepelné izolace a hlavní hydroizolace 

z mPVC fólií. 

 

Pojistná hyroizolace 

⋅ Postup prací shodný jako u provádění parozábrany z asfaltových pásů. Začíná se u 

okapu, pásy se kladou rovnoběžně s okapem. 

⋅ Po provedení této vrstvy budou osazeny klempířské prvky. (Není řešeno v tomto 

TP) 
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Tepelná izolace horního pláště 

⋅ Desky se kladou na sraz a na vazbu směrem od okapu. 

⋅ Desky kotveny dle kotevního plánu (není součástí tohoto TP) 

⋅ Kotvení pomocí talířové podložky z plastu se samosvorným šroubem DABD TKR pro 

tepelnou izolaci tl. 30 mm, označení: HTK-M/TKR-30-55/50, délka podložky 20 mm, 

délka šroubu 30 mm 

 

Hlavní hydroizolační vrstva 

⋅ Položení separační fólie rovnoběžně s okapem. Začíná se u okapu. 

⋅ Pruhy textilie se pokládají s přesahy 100-150 mm, které se bodově svaří 

horkovzdušným přístrojem. 

⋅ Položení pruhů HI fólie, začíná se u okapu, rovnoběžně s ním. Strana s potiskem 

přesahu natočena do exteriéru.  

⋅ Bodové svaření přesahů a případné vyrovnání fólie. 

⋅ Svaření přesahů fólie svařovacím automatem. 

⋅ Svaření T spojů ručním přístrojem. 

⋅ Opracování okrajů střechy a prostupů střechou. 

⋅ Provedení kontroly těsnosti spojů a úklid střešního pláště. 

 

Po dokončení střešního pláště se provede dřevěné opláštění vazníků a osazení krycích mřížek 

na přiváděcí a odváděcí otvory. 

  

Obr. č. 16 Schéma dokončeného střešního pláště  
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2.2.9 Jakost a kontrola kvality 

Veškeré kontroly kvality a jakosti dodaných materiálů provádí stavbyvedoucí a při objevení 

vad a nedostatků provede zápis do stavebního deníku. Stavbyvedoucí bude provádět kontrolu 

zakrývaných konstrukcí a provede zápis do stavebního deníku. Při veškerých stavebních 

pracích musí být dodrženy příslušné platné technické normy. [15] 

Kontrola dodaných materiálů: 

U dodaných materiálů bude stavbyvedoucí kontrolovat shodu objednávky s dodávkou, 

množství materiálů. U dodaného řeziva vazníků se bude kontrolovat výskyt podélných trhlin, 

šikmých trhlin, sukovitost. Dále přímost a míra zkroucení jednotlivých prvků. Vlhkost 

dřevěných prvků nesmí přesahovat 20 %. Počet prvků a značení řeziva se musí shodovat s 

objednávkou. 

U spojovacích prvků se kontroluje shoda s objednávkou, délky prvků, případná koroze.  

U asfaltových pásů a hydroizolačních fólií kontroluje, zda  nebyly vystaveny dlouhodobému 

působení povětrnosti a UV záření.  

 

Kontrola provedených prací: 

Kontroluje se především shoda provedené konstrukce s projektovou dokumentací.  

 

Penetrace: kontrola přídržnosti, tloušťky vrstvy, pokrytí celého povrchu 

Asfaltové pásy a izolační fólie: kontrola spojení s podkladem, přesahy pásů, vzájemné spoje 

pásů, klad pásů 

Tepelná izolace: kontrola těsnosti ukládání, klad dílců, kontrola vyrovnání nerovností před 

uložením, kontrola přilnavosti k podkladu 

Vazníky a vaznice: dostatečné zajištění spojů prvků ocelovými prostředky, utažení veškerých 

šroubových spojů. Vodorovnost, svislost a rovnoběžnost jednotlivých prvků, dále pravoúhlost 

konstrukcí a zajištění tuhosti v příčném i v podélném směru 

 

Při detekování jakýchkoliv vad či nedodělků musí dojít k jejich urychlenému odstranění či 

nápravě. [15] 
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2.2.10 BOZP 

Musí být zaručena bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků při provádění pracovních procesů, 

ale i osob přítomných na stavbě nebo v jejím okolí. Podrobně se požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví řídí: 

- Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce [10] 

- Nařízením vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu a bezpečnost zdraví při práci na stavbě. [11] 

- Zákonem č. 309/2006 Sb., který se upravuje 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 [12] 

- Nařízením 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 [13] 

Veškeří pracovníci budou proškoleni, ve stavebním deníku bude proveden zápis o proškolení. 

Pracovníci budou používat OOPP, viz kapitola 2.2.6 a dále reflexní vesty. Pracovníci mohou 

provádět jen ty činnosti, pro které byli proškoleni a mají pro ně oprávnění. Na staveništi bude 

zabráněno přístupu nepovolaných osob oplocením výšky 1,8m [11]. Ploty budou opatřen\ 

výstražnými tabulkami o zákazu vstupu nepovolaným osobám. Veškerý materiál bude 

skladovaný dle kapitoly 2.2.2 tohoto dokumentu. 
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2.2.11 Ekologie 

Při provádění stavebních procesů souvisejících s výstavbou střešního pláště nesmí dojít 

k negativnímu ovlivnění životního prostředí. Při pracích se nebudou používat žádné 

nebezpečné látky a materiály. Během provádění může dojít k mírnému zvýšení hlučnosti a 

prašnosti, ale pouze v ojedinělých případech. Na staveništi bude dodržován stanovený noční 

klid od 22:00 do 06:00. Dodavatel stavby je povinen dodržovat zákon č. 17/1992 Sb. o 

životním prostředí. [17] 

Při stavebních pracích bude produkován stavební odpad, který se bude skladovat 

v kontejnerech na odpady a stavební suť umístěných na staveništi. Zacházení s odpadem se 

musí řídit zákonem č.185/2001 Sb. zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

[14] 
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2.3 Technologický postup jednoplášťové ploché 
střechy 
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2.3.1 Obecné informace 

Technologický postup zpracovává provedení zastřešení objektu plochou střechou s klasickým 

pořadím vrstev. Jedná se o částečně podsklepený dům s pečovatelskou službou se třemi 

nadzemními podlažími. Zastavěná plocha 849,75 m2. V 1. nadzemním podlaží se nachází 

společenské místnosti a místnosti pro provoz zařízení a ve 2. a 3. jsou situovány jednotlivé 

byty. V podzemním podlaží jsou umístěny sklepní kóje pro nájemníky.  

Konstrukční systém je prefabrikovaný skelet s podélnými rámy. Konstrukční výška podlaží je 

3,45 m. Obvodový plášť je z tvárnic  Heluz 50 2in1 tl. 250 mm a zateplen vnějším kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS tl. 200 mm, vnitřní prostory jsou členěny jednoduchými 

sádrokartonovými příčkami s dvojitým opláštěním w112 tl. 100 mm, v místech s požadavkem 

na vyšší hodnoty vzduchové neprůzvučnosti jsou použity dvojité sdk příčky s dvojitým 

opláštěním w355 tl. 200 mm. Objekt je založený na propustném podloží na železobetonových  

prefabrikovaných kalichových patkách z betonu C 20/25.  

Nosná konstrukce pro plochou střechu je tvořena předpjatými stropními panely Spiroll tl. 250 

mm. Střešní plášť je řešen jako jednoplášťový s klasickým pořadím vrstev, nevětraný. 

Odvodnění ploch je řešeno dovnitř objektu se sklonem min. 2%. Spádová vrstva je vytvořena 

cementovou litou pěnou s polystyrénovým plnivem Poriment PS. Hlavní hydroizolační vrstvu 

tvoří hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové 

rohože ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. Střešní plášť je zateplen kompletizovanými dílci 

Polydek EPS 100 G200S40. [3]  
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2.3.2 Materiál, doprava a skladování 

Materiály použité pro konstrukci střešního pláště musí mít certifikaci a musí splňovat veškeré 

požadavky příslušných platných norem. Výměna materiálů za materiál jiných vlastností je 

nepřípustná.  

Definice použitých materiálů 

Materiál Vrstva Množství 

elastek 40 special dekor hydroizolační 779,02 m2 

kašírované TI desky Polydek EPS 100 G200 S40 tepelně izolační 779,02 m2 

asfaltový spojovací nátěr aosi 85/25 spojovací 779,02 m2 

glastek 40 special mineral parotěsnící 779,02 m2 

penetrační nátěr dekprimer spojovací 779,02 m2 

cementová litá pěna poriment ps spádová 197,32 m3 

Tab. č. 14 – Definice materiálů varianta B 

 

Specifikace a vlastnosti jednotlivých materiálů 

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR [22] 

Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože 

plošné hmotnosti 190 g/m2 v podélném směru vyztužené skleněnými vlákny. Na horním 

povrchu je opatřen břidličným ochranným posypem. Na spodním povrchu je separační 

spalitelná PE fólie. 

Vlastnost Deklarovaná hodnota 

délka 7,5 m 

šířka 1,0 m 

tloušťka 4,5 (± 0,1) mm 

reakce na oheň třída E 

odolnost proti statickému zatížení 10 kg 

Tab. č. 15 – ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 
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Polydek EPS 100 G200 S40 [20] 

Kompletizované dílce z objemově stabilizovaného, samozhášivého expandovaného 

polystyrenu určeného pro použití ve střeše a asfaltového pásu v několika variantách. 

Asfaltový pás na dílci POLYDEK přesahuje dva okraje desky polystyrenu a umožňuje spojení 

se sousedními dílci. 

EPS 100  

Stabilizované tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro tepelné izolace s běžnými 

požadavky na zatížení tlakem 

Vlastnost Deklarovaná hodnota 

délka 1,3 m 

šířka 1,0 m 

tloušťka 250 mm 

objemová hmotnost 23 kg/m3 
součinitel 

tepelné vodivosti λ 
0,037 [W.m-1.K-1] 

Tab. č. 16 – EPS 100 

G200 S40 [21] 

Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Na horním 

povrchu je pás opatřen jemným separačním posypem. 

Vlastnost Deklarovaná hodnota 

tloušťka 4,0 mm 

vložka skleněná tkanina 

asfaltová hmota oxidovaný asfalt 

faktor difůzního odporu µ 40 000 

Tab. č. 17 – G200 S40 

Asfaltový spojovací nátěr AOSI 85/25  

Asfalt oxidovaný stavebně izolační pro lepení polystyrénu na asfaltové pásy a silikátové 

podklady. Teplota pro zpracování 130 – 170°C. Tento způsob lepení klade nejmenší nároky 

na dodržení technologie (nerovnost podkladu, povětrnostní podmínky, spotřeba atd.). Jedná se 
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i o poměrně ekonomicky výhodný způsob lepení. Průměrná spotřeba AOSI za předpokladu 

prakticky rovného podkladu je cca 2 kg/m2. 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

Parozábrana z asfaltového pásu. Je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je 

skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. 

Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je 

opatřen separační PE fólií. 

Vlastnost Deklarovaná hodnota 

délka 7,5 m 

šířka 1,0 m 

tloušťka 4,5 (± 0,2) mm 

plošná hmotnost 4,5 (± 0,225) kg/m2 

odolnost proti statickému zatížení 5 kg 

Tab. č. 13 –  GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

Penetrační nátěr DEKPRIMER 

DEKPRIMER je za studena zpracovatelná asfaltová emulse bez obsahu rozpouštědel. Používá 

se jako penetrační nátěr. Zvyšuje přilnavost k podkladům pro vrstvené izolační systémy 

plochých střech. Spotřeba cca 0,1 - 0,4 Kg/m2 

Cementová litá pěna PORIMENT PS [23] 

PORIMENT PS je cementová litá pěna s polystyrénem hustší konzistence pro ukládání do 

spádu, lehčená na stavbě mobilním zařízením Aeronicer II. Poriment PS je vyráběn v jedné 

objemové hmotnosti 500 kg/m3 v suchém stavu. Maximální spád vrstvy 8 %. 

Vlastnost Deklarovaná hodnota 

suchá objemová hmotnost 500 kg/m3 

zaručená pevnost v tlaku 0,5 MPa 

pevnost v tahu za ohybu 0,2 MPa 

součinitel tepelné vodivosti λk 0,114 W.m-1.K-1 

faktor difuzního odporu µd 25 

Tab. č. 18 –  Cementová litá pěna PORIMENT PS 
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Doprava 

Veškerá doprava baleného materiálu bude zajištěna dodavatelem před započetím prací na 

střešním plášti. Asfaltové pásy musí být chráněny před klimatickými vlivy, proto budou 

dopravovány v krytých automobilech v rolích ve svislé poloze. TI dílce Polydek budou na 

stavbu dodány zafóliovány na vratných paletách o rozměrech 1480 x 1200 mm. Na stavbu 

budou dopraveny na valnících. Vykládka materiálu na stavbě bude zajištěna ručně a 

stavebním výtahem dopravena na místo zabudování. 

Cementová pěna PorimentPS bude na stavbu dopravena jako směs cementového mléka, které 

se doveze autodomíchávačem na stavbu, kde se skládá do zařízení Aeronicer II. V tomto 

zařízení se přidává do směsi pěnicí přísada a mícháním s cementovým mlékem se aktivuje, 

dále se přidává se do směsi kuličkový polystyrén a poté je směs čerpána na místo určení. 

Doprava a míchání směsi je zajištěna dodavatelem Porimentu PS. [23] 

Skladování  

Dopravený materiál musí být řádně zkontrolován a musí být proveden zápis do stavebního 

deníku. [15] 

Materiál bude uskladněn v uzavíratelných skladech na staveništi. Materiál je nutno skladovat 

a chránit proti vnějším vlivům dle technických listů výrobce. 

Dílce POLYDEK musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti atmosférickým srážkám 

a přímému slunečnímu záření. Dílce nesmí ležet přímo na zemi. Dílce je nutné skladovat při 

teplotách nepřesahujících 35 °C. 

Role asfaltových pásu se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chráněny před 

dlouhodobým působením povětrnosti a UV záření. 

Penetrační nátěr je možné skladovat 6 měsíců od data výroby v originálních řádně uzavřených 

obalech v suchých krytých skladech. Je třeba chránit před vodou, vlhkem a mrazem. [4] 
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2.3.3 Pracovní podmínky, připravenost 

Veškeré práce se musí přerušit v těchto případech: 

- v bouři, silném větru, sněžení a při tvorbě námrazy [15] 

- při rychlosti větru nad 10,7 ms-1 [15] 

- při dohlednosti méně než 30 m [15] 

- při teplotě vzduchu, podkladu a pásů nižší než +5°C [15] 

Všichni pracovníci při provádění konstrukce střešního pláště musí být proškoleni, a o 

proškolení musí být proveden zápis ve stavebním deníku. Proškolení pracovníků nesmí být 

starší než 12 měsíců. Všichni pracovníci musí používat OOPP. [11] 

Před začátkem prací bude zbudováno zařízení staveniště, v rozsahu viz příloha B. 1 Zařízení 

staveniště, přístupné z místní komunikace. Staveništní komunikace bude provedena z 

hutněného štěrkového podsypu tl. 200 mm. Před začátkem vlastních prací budou na parcelu 

umístěny stavební buňky TOITOI, jejich počet dle výkresu B. 1 Zařízení staveniště. Zařízení 

staveniště bude vystavěno pouze na parcele určené pro výstavbu, oddělené od okolních 

pozemků oplocením výšky 2,0 m, opatřené vjezdem s uzamykatelnou bránou, a zajištěno proti 

vstupu nepovolaných osob. Na stavbu budou přistavovány kontejnery pro směsný stavební a 

demoliční odpad a budou pravidelně vyváženy. Zařízení staveniště je pouze dočasné po dobu 

výstavby. Budova bude připojena přípojkami na inženýrské sítě, vedené pod přilehlou místní 

komunikací.  [2] 

Před započetím prací musí být na stavbu dodány veškeré potřebné materiály a nářadí pro 

konstrukci střešního pláště. Kolem celého objektu musí být vystavěno lešení a stropní úroveň 

posledního podlaží musí být opatřena zábranami proti pádu z výšky.  Proces provádění může 

být zahájen až po době, kdy je dokončená montáž stropní konstrukce posledního podlaží. 

Musí být osazeny stropní panely a ztužidla, veškeré styky zmonolitněny a zatvrdlé. Musí být 

vyzděno a zatvrdlé atikové zdivo. Veškeré konstrukce prováděné před započetím výstavby 

střešního pláště musí provedeny s odpovídající kvalitou a přesností a musí splňovat 

požadavky určené vyhláškou 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby.[1] 
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2.3.4 Převzetí pracoviště 

Před převzetím pracoviště četou provádějící konstrukci střešního pláště musí být dokončeny 

všechny předcházející konstrukce a pracoviště bude vyklizeno. Staveniště přebírá 

stavbyvedoucí se stavebním dozorem a provede ve stavebním deníku záznam o převzetí 

staveniště. Před převzetím pracoviště provede kontrolu stavu přebírané části. 

Důkladně kontroluje ty konstrukce, které budou při budoucím postupu zakryty, svislost a 

rovinnost předešlých konstrukcí, pravoúhlost a pevnost zdiva, únosnost stropní konstrukce. 

Pokud konstrukce odpovídá projektové dokumentací a je provedena v požadované kvalitě, 

může být provedeno předání a převzetí staveniště. [16]  
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2.3.5 Personální obsazení 

1 × vedoucí čety 

4 × zedník 

3 × izolatér 

2 × klempíř 

2 × natěrač 

2 × pomocný dělník 

Funkce jednotlivých pracovníků: 

Vedoucí čety 

Řídí a organizuje práce při sestavování vrstev střešního pláště. Dohlíží na dodržování 

technologického postupu a kvality prováděných prací a dohlíží na bezpečnost práce. [16] 

Zedníci 

Provádějí betonáž spádové vrstvy dle pokynů vedoucího čety, dbají na kvalitu provedených 

prací a dávají pokyny pomocným dělníkům. [16] 

Izolatéři 

Provádějí natavování asfaltových pásů, dále provádějí lepení a svařování kompletizovaných 

TI dílců Polydek. Dbají na kvalitu prováděných prací a jsou zodpovědní za správnou 

hydroizolaci střešního pláště. [16], [22] 

Klempíři 

Provádějí spoje plechových dílců, kotvení oplechování k podloží, přesné stříhání a ohýbání 

krajních a lemovacích dílců a další odborné činnosti. Dbají na kvalitu prováděných prací a 

jsou zodpovědní za správnost provedení klempířských konstrukcí. [16] 

Natěrači 

Provádějí penetrační a spojovací nátěry. Dbají na kvalitu prováděných prací a jsou 

zodpovědní za dostatečnou tloušťku prováděných vrstev. 

Pomocní dělníci 

Jsou zodpovědní za přísun materiálu na pracoviště a vykonávají další pomocné práce dle 

pokynů vedoucího. [16]  
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2.3.6 Stroje a pomůcky  

Nářadí pro provádění spádové vrstvy: 

- 1x mobilní čerpadlo cementové pěny Aeronicer II 

- 1x nivelační přístroj 

- 1x stavební laser 

- 1x srovnávací lať 

- 1x bruska na potěry 

- skládací metr, tesařská tužka, vodováha, pásmo 

 

Nářadí pro provádění spojovacích vrstev: 

- 1x kotel na rozehřátí asfaltového lepidla 

- štětce, válečky, špachtle 

 

Nářadí pro izolatéry 

- 1x Přítlačný válec velký 

- 1x Vodící tyč 

- 1x Přítlačný válec malý 

- 1x Boční hořák 

- 1x Vysokotlaká hadice s regulátorem 10 m / 20 m 

- 1x Jedno plamenný hořák 250 mm / 600 mm 

- Izolatérský nůž, nůž na polystyrén, jemný křemičitý písek pro provádění detailů, nádoba 

s vodou, mokrý hadr nebo houba na zchlazování a přitlačení přesahů a detailů 

 

OOPP 

rukavice, helma, brýle, ochranná obuv s ocelovou špičkou a podrážkou proti propíchnutí 
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2.3.7 Požadavky na montáž 

Poriment PS 

Na začátku čerpání musí obsluha výrobního zařízení navlhčit vnitřní povrch čerpacích hadic 

přečerpáním zhruba 30 litrů napěněného cementového mléka bez polystyrénu. Tento materiál 

je tekuté konzistence a je vhodné ho rozlít a rozprostřít po ploše. Nedoporučuje se najíždět 

systém hadic do míst největších spádů. na konstrukci. Při maximálním spádu (8%) nesmí být 

překročena maximální zpracovatelná tloušťka v jednom kroku 30 cm. Po zatvrdnutí 

Porimentu se povrch musí lehce přebrousit bruskou na podlahy, srovnat tak největší 

nerovnosti a zvýšit přilnavost izolace na Poriment. Při teplém slunečném počasí nad 25 °C je 

nutné tři dny od uložení materiál ošetřovat kropením vodou. [23] 

Dekprimer 

Podklad určený k nanesení penetrace musí být čistý, suchý, soudržný a bez ostrých výčnělků. 

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

je třeba z podkladu odstranit. Aplikuje se za suchého počasí při teplotě podkladu min. +5° C. 

[4] 

Kompletizované dílce Polydek 

Podklad pod dílce Polydek je nutné vyrovnat:  

- nerovnosti do 5 mm: vyrovnání přířezy z asfaltového pásu 

    naříznutí dílce zespodu a částečné nalomení 

- nerovnosti od 5 mm:  vylití prohlubní rozehřátým asfaltem 

    vyrovnání povrchu směsí expandovaného kameniva a asfaltu 

 

Asfaltové pásy [22] 

Podkladní vrstva pro parozábranu musí být penetrována asfaltovým lakem Dekprimer o 

spotřebě 0,3 – 0,4 kg/m2  Při ruční zkoušce na odlup nesmí dojít k odtržení asfaltového pásu 

od podkladu, ani k porušení spádové vrstvy. Vlhkost podkladu by měla být cca 6%. Pásy se 

provádějí proti spádu střechy. Horní pás hydroizolační vrstvy musí být k spodnímu pásu 

nataven celoplošně. Pásy jsou kladeny s překrytím min. 8 cm v podélném spoji a 10 až 12 cm 

ve spoji čelním. [4] 
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2.3.8 Pracovní postup  

Technologický postup provádění konstrukce střešního pláště se skládá z  dílčích prací, 

kterými jsou: provedení spádové vrstvy, provedení penetračního nátěru a parozábrany, 

přilepení a svaření kompletizovaných TI dílců Polydek, navaření vrchního asfaltového pásu, 

klempířské a dokončovací práce.  

Jednotlivé dílčí procesy budou popsány níže. 

 

1. Provedení spádové vrstvy [23] 

⋅ Vyznačení horního povrchu spádové vrstvy po celém obvodu objektu na atiku, a 

vynesení výšky spádové vrstvy u vpusti. 

⋅ Objekt bude rozdělen na pracovní záběry, viz obr. č. 1 

⋅ Připraví a osadí se dřevěná vodící prkna, která budou vložena mezi jednotlivé záběry a 

budou určovat výšku spádové vrstvy.  

⋅ Do prostoru jednotlivých záběrů se umístí výškové kříže pro bodové vytýčení spádu. 

⋅ Provádění spádové vrstvy bude probíhat po pracovních záběrech vždy ve směru od 

vpusti směrem k atice. 

⋅ Po dokončení dvou sousedních pracovních záběrů se odstraní vodící prkna a prostor se 

doplní Porimentem PS 

⋅ Po dokončení spádové vrstvy je nutné povrch zakrýt a chránit před deštěm a 

nadměrným vysycháním. 

⋅ Další vrstvy je možno provádět po 10 dnech od dokončení spádové vrstvy 

2. Provedení penetračního nátěru a parozábrany [4] 

⋅ Připravení penetračního nátěru dle pokynů uvedených na obalu. 

⋅ Nanášení penetračního nátěru v pracovních záběrech viz provedení spádové vrstvy 

⋅ Před další vrstvou min. 5 h nechat vyschnout 

⋅ Pásy se natavují směrem od vpusti rovnoběžně s atikou 

⋅ Pás k natavování se navine na ocelovou trubku průměru cca 60 mm a délky o 50 mm 

kratší než je šířka role 
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⋅ Natavovanou část role izolatér posouvá a přitlačuje nohou. Nejprve se nataví pásy 

v ploše a následně se provedou spoje a překrytí. 

⋅ Překrytí pásů minimálně 100 mm. 

⋅ Po dokončení izolace v ploše se provede natavení pásů na atiku. 

⋅ Asfaltové pásy se nařežou na pruhy potřebné délky. 

⋅ Přířezy pásů natavujeme odspoda- z vodorovné plochy, kde si předem vyznačíme 

počáteční čáru, 80 mm od atiky. 

⋅  

⋅ Obr. č. 10 – Klad pásů [4] 

3. Přilepení a svaření dílců Polydek [4] 

⋅ Vyrovnání nerovností podkladu viz kapitola Požadavky na montáž 

⋅ Kladení dílců Polydek na sraz co nejtěsněji k sobě. Dílce budou kladeny směrem od 

atiky. 

⋅ Postupuje se po jednotlivých pracovních záběrech, viz výše. 

⋅ Jednotlivé řady se posouvají vůči sobě na vazbu tak, aby přesahy pásu byly ve tvaru T 

viz obr č.3 
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Obr. č. 17 – Klad dílců [4] 

⋅ Svaření přesahů nakašírovaného asfaltového pásu. Při svařovaní se použije malý hořák 

a spoj se přišlápne dřevěným prknem viz obr. č. 3 

 

Obr. č. 18 – Svaření přesahů [4] 

⋅  

 

4. Navaření vrchního asfaltového pásu [4] 

⋅ Pásy se natavují směrem od vpusti rovnoběžně s atikou 

⋅ Pás k natavování se navine na ocelovou trubku průměru cca 60 mm a délky o 50 mm 

kratší než je šířka role. 

⋅ Natavovanou část role izolatér posouvá a přitlačuje nohou. Nejprve se nataví pásy 

v ploše a následně se provedou spoje a překrytí. 

⋅ Překrytí pásů minimálně 100 mm. 

⋅ Po dokončení izolace v ploše se provede natavení pásů na atiku. 

⋅ Asfaltové pásy se nařežou na pruhy potřebné délky. 

⋅ Přířezy pásů natavujeme odspoda- z vodorovné plochy, kde si předem vyznačíme 

počáteční čáru, 160 mm od atikového klínu. 
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⋅ Natavení se pásy na korunu atiky na celou plochu a poté jsou mechanicky přikotveny 

přes dřevěnou fošnu. 

⋅ Po dokončení izolatérských prací v ploše se provádějí detaily opracování vnitřních a 

vnějších koutů viz níže 

Opracování vnitřního koutu: 

⋅ Do koutu se přivaří přířez univerzální tvarovka 1, na svislou hranu koutu a atiku 

přířez univerzální tvarovka 2, přesah min. 30 mm 

⋅ Na koruně atiky se do koutu nataví čtverec koutová tvarovka 2, nastřižený růžek se 

přihne do svislé části koutu. 

⋅ Přířezy pásu bez posypu koutová tvarovka 1a a 1b se natavují v koutu na svislou a 

vodorovnou plochu podkladní konstrukce. Pás se nesmí natavit na vložený atikový 

klín. Na koruně atiky se pás nataví na celou plochu. V ploše musí být dodržen přesah 

80 mm. 

⋅ Do koutu se nataví přířez univerzální tvarovka 3, před položením je nutné provést 

přípravu na kvalitní natavení na již provedeném pásu s posypem, na svislou hranu a 

atiku se nataví univerzální tvarovka 4, přesah min. 30 mm. 

⋅ Na atiku se nataví koutová tvarovka 3 

⋅ Nakonec se v koutě nataví přířezy koutová tvarovka 4a a 4b 
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Obr. č. 19 – Schéma univerzálních tvarovek [4] 

 

Obr. č. 20 – Schéma tvarovek pro opracování koutu [4] 
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Opracování vnitřního koutu: 

⋅ Na roh se přivaří přířez univerzální tvarovka 1, na svislou hranu rohu a atiku přířez 

univerzální tvarovka 2, přesah min. 30 mm, překrytí do plochy 80 mm. 

⋅ Z každé strany se nataví přířezy rohová tvarovka 1a a 1b 

⋅ Na roh se nataví přířez univerzální tvarovka 3 

⋅ Na roh a na korunu atiky se nataví přířez univerzální tvarovka 4, přesah min. 30 mm 

⋅ Na atiku se nataví čtvercový přířez 

⋅ Na závěr se v detailu nataví přířezy s posypem rohová tvarovka 2a a 2b 

 

Obr. č. 21 – Schéma tvarovek pro opracování rohu 

 

Po dokončení izolatérských prací budou prováděny klempířské konstrukce oplechování a 

lemová. ( Postup montáže není součástí této práce)  
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2.3.9 Jakost a kontrola kvality 

Veškeré kontroly kvality a jakosti dodaných materiálů provádí stavbyvedoucí a při objevení 

vad a nedostatků provede zápis do stavebního deníku. Stavbyvedoucí bude provádět kontrolu 

zakrývaných konstrukcí a provede zápis do stavebního deníku. Při veškerých stavebních 

pracích musí být dodrženy příslušné platné technické normy. [15] 

Kontrola při převzetí materiálů: 

U dodaných materiálů bude stavbyvedoucí kontrolovat shodu objednávky s dodávkou, 

množství materiálů. U Porimentu se bude kontrolovat mokrá objemová hmotnost u obsluhy 

čerpadla a dále se bude kontrolovat tekutost směsi. U asfaltových pásů kontroluje, zda pásy 

nebyly vystaveny dlouhodobému působení povětrnosti a UV záření.  U kompletizovaných 

dílců Polydek kontroluje dostatečnou přídržnost nakašírovaného pásu k polystyrénu. [19] 

 

Kontrola prováděných prací: 

Kontroluje se soulad konstrukce s projektovou dokumentací.  

Spádová vrstva: kontrola dopravy a ukládaní směsi, směs nesmí být ukládána z výšky větší 

než 1,0 m, směs nehutnit. 

Penetrace: kontrola přídržnosti, tloušťky vrstvy, pokrytí celého povrchu 

Asfaltové pásy: kontrola spojení s podkladem, přesahy pásů, vzájemné spoje pásů, klad pásů 

Dílce Polydek: kontrola těsnosti ukládání, klad dílců, kontrola vyrovnání nerovností před 

uložením, kontrola přilnavosti k podkladu [4] 

 

Při zjištění jakýchkoliv vad či nedodělků musí dojít k jejich urychlenému odstranění.  
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2.3.10 BOZP 

Musí být zaručena bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků při provádění pracovních procesů, 

ale i osob přítomných na stavbě nebo v jejím okolí. Podrobně se požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví řídí: 

- Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce [10] 

- Nařízením vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu a bezpečnost zdraví při práci na stavbě [11] 

- Zákonem č. 309/2006 Sb., který se upravuje 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 [12] 

- Nařízením 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 [13] 

 

Veškeří pracovníci budou proškoleni, ve stavebním deníku bude proveden zápis o 

proškolení. Pracovníci budou používat OOPP, viz kapitola 2.2.6 a dále reflexní vesty. 

Pracovníci mohou provádět jen ty činnosti, pro které byli proškoleni a mají pro ně 

oprávnění. Na staveništi bude zabráněno přístupu nepovolaných osob oplocením 

výšky 1,8m [11]. Ploty budou opatřen\ výstražnými tabulkami o zákazu vstupu 

nepovolaným osobám. Veškerý materiál bude skladovaný dle kapitoly 2.3.2 tohoto 

dokumentu. 
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2.3.11 Ekologie 

Při provádění stavebních procesů souvisejících s výstavbou střešního pláště nesmí dojít 

k negativnímu vlivu na životní prostředí. Při pracích se nebudou používat žádné nebezpečné 

látky a materiály. Během provádění může dojít k mírnému zvýšení hladiny hluku a prašnosti, 

ale pouze v ojedinělých případech. Na staveništi bude dodržován stanovený noční klid od 

22:00 do 06:00. Dodavatel stavby je nucen řídit se zákonem č. 17/1992 Sb. o životním 

prostředí. [17] 

Při stavebních pracích bude produkován stavební odpad, který se bude skladovat 

v kontejnerech na odpady a stavební suť umístěných na staveništi. Zacházení s odpadem se 

musí řídit zákonem č.185/2001 Sb. zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

[14] 
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2.4 Časové harmonogramy 

 

 

 

 

Obsah: 

A) Časový harmonogram dvouplášťové ploché střechy 

B) Časový harmonogram jednoplášťové ploché střechy  
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Časové harmonogramy byly zpracovány pomocí software Microsoft Office Project 2007. 

Zahájení stavby je plánováno na 5. Září 2016. Originální harmonogram viz příloha 1 

Harmonogram dvouplášťové ploché střechy a příloha. 2 Harmonogram jednoplášťové ploché 

střechy. 
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2.5 Položkové rozpočty 

 

 

 

 

Obsah: 

A) Položkový rozpočet dvouplášťové ploché střechy 

B) Položkový rozpočet jednoplášťové ploché střechy  
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Položkové rozpočty byly zpracovány pomocí software KROS Plus 15. Jednotlivé rozpočty viz 

příloha č 3 Položkový rozpočet dvouplášťové střechy a příloha č 4 Položkový rozpočet 

jednoplášťové střechy. 
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2.6 Zařízení staveniště 
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2.6.1 Technická zpráva 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

 

Zařízení staveniště bude vybudováno jen na parcelách vlastníka č. 763/2 o výměře 

8544,93 m2 v katastrálním území Hrabová. Zařízení staveniště bude vystavěno pouze na 

ploše určené pro stavbu, bude odděleno od okolí plotem výšky 2,0 m a bude opatřené 

vjezdem s uzamykatelnou bránou pro zajištění proti vstupu nepovolaným osobám. Na 

stavbu budou umístěny kontejnery na směsný stavební odpad a na demoliční odpad. 

Zařízení staveniště bude využíváno pouze po dobu provádění stavby a bude zhotoveno 

vybranou dodavatelskou firmou. Provede se sejmutí ornice v tloušťce 200 mm v místě 

budoucího objektu, na ploše budoucí vnitrostaveništní komunikace a budoucích 

zpevněných ploch, v prostorech skládek materiálů, stavebních buněk a v místě osazení 

jeřábu. Ornice a vytěžená zemina z výkopu určená pro zásypy kolem objektu bude 

umístěna na mezideponii na určeném místě na staveništi, zbývající vytěžená zemina bude 

odvezena na skládku co nejblíže staveniště. Přístup na staveniště je z ulice Paskovská. 

Zařízení staveniště se začne budovat 14 dní před započetím stavby objektu a bude se dále 

dokončovat dle nutnosti během výstavby. Objekty zařízení staveniště budou 

demontovány tak, aby před kolaudací objektu bylo zařízení staveniště odstraněné. 

 

b) významné sítě technické infrastruktury 

Veškeré nová napojení přípojek inženýrských a technických sítí budou z ulice 

Paskovská. Přípojky sítí budou provedeny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. Uspořádání jednotlivých přípojek viz výkres C. 3 Koordinační 

situace. 

 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

Voda: pro potřeby stavby bude vybudována z místní veřejné vodovodní sítě na ulici 

Paskovská provizorní přípojka. Na výkrese B. 1 Zařízení staveniště je vyznačeno 

místo napojení. Bude vybudována vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou pro 

zajištění měření odběru na staveništi. Přípojka bude uložena v pískovém loži v 
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hloubce 0,8 m pod úrovní terénu v ochranné plastové dvouvrstvé chráničce modré 

barvy. 

Kanalizace: splašková a dešťová voda vzniklá provozem ZS bude odvedena 

kanalizační přípojkou napojenou na jednotnou stokovou síť v ulici Paskovská. 

Přípojka povede v hloubce 0,8 m v pískovém loži. Přípojka bude napojena na 

kanalizační šachtu umístěnou na parcele investora dle výkresu B. 1 Zařízení 

staveniště. 

Elektrická energie: bude zajišťována přípojkou NN z veřejného rozvodu sítě vedoucí 

pod chodníky v ulici Paskovská. Veškeré elektrické vodiče se na staveništi povedou 

pod terénem v hloubce 0,5 m v plastové ochranné dvouvrstvé chráničce červené 

barvy. Kabely vedené pod komunikací ze silničních panelů budou vedeny v 

prefabrikovaných kabelových žlabech TK1 z betonu. Na staveništi bude umístěn 

hlavní staveništní rozvaděč s elektroměrem a jednotlivé rozvody kabelů se povedou ze 

staveništních rozvaděčů k daným strojům a odběrným místům. 

 

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,  

  

Pohyby třetích osob na staveništi jsou povoleny jen se souhlasem odpovědných 

pracovníku dodavatele nebo investora a pouze v jejich doprovodu. Veškeré tyto osoby 

musí být vybaveny ochrannými pomůckami dle platného předpisu a musí být poučeni o 

chování na staveništi. [11] U veškerých vstupů na staveništi musí být umístěny 

informační a výstražné tabule zakazující vstup nepovolaným osobám. Staveniště bude 

oploceno drátěným přemístitelným oplocením výšky 2,0 m TOI TOI, bude uloženo na 

nosných patkách z recyklátu. Součástí tohoto oplocení bude i uzamykatelná vjezdová 

brána. 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 

 Ve výkresu B. 1 Zařízení staveniště je navrženo uspořádání zařízení staveniště. Během 

výstavby dojde k mírnému snížení kvality životního prostředí vlivem hluku, vibrací, 

prašnosti a dopravní zátěží. Na stavbě se budou provádět opatření k zmírnění negativních 

vlivů použitím mechanismů s nízkou hlučností, dodržováním stanoveného nočního klidu a 
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kropením komunikací při nadměrné prašnosti. Všechna vozidla opouštějící staveniště 

musí být důkladně očištěna, aby neznečišťovaly přilehlé pozemní komunikace. [18] 

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 

 Na parcele, kde se bude provádět výstavba domu s pečovatelskou službou, nejsou 

umístěny žádné dosavadní objekty, proto se zařízení staveniště navrhuje v plném rozsahu. 

 

 Postup výstavby a odstranění staveniště 

  
 Zařízení staveniště bude vystavěno pouze na parcele vlastníka č. 736/2 o výměře 8842,93 

m2 v katastrálním území Hrabová. Zařízení staveniště bude provedeno pouze na ploše 

určené pro stavbu, bude odděleno od okolních parcel drátěným oplocením výšky 2,0 m 

opatřeným vjezdem s uzamykatelnou bránou, a bude zajištěno proti vniknutí 

nepovolaných osob. Staveniště bude napojeno na na místní komunikaci z ulice 

Paskovská. Staveniště se začne budovat 14 dní před započetím stavebních prací na 

objektu a dále se bude postupně upravovat dle potřeby v průběhu jednotlivých etap 

provádění stavby. Zařízení staveniště se bude likvidovat tak, aby před kolaudací objektu 

bylo zařízení staveniště odstraněno. 

 
 Uspořádání staveniště 

 
 Staveniště je napojeno na místní komunikaci v ulici Paskovská. Staveniště je oploceno 

průhledným drátěným mobilním oplocením výšky 2,0 m od firmy TOI TOI, typ  Anti-

Climb. Jednotlivá pole jsou kotvena do nosných patek z recyklátu. Součástí oplocení je i 

dvoudílná vjezdová brána výšky 2,0 m a délky 6,0 m s možností uzamknutí. Na 

pozemních komunikacích bude v předepsané vzdálenosti od stavby umístěno výstražné 

značení informující o výjezdu vozidel ze staveniště. 

Staveništní komunikace bude vybudována ze 200 mm hutněného štěrkového lože. 

Vozidla při opouštění staveniště budou důkladně očištěna, aby neznečišťovaly místní 

komunikace. [16] 

Při stavbě bude použito těžké mechanizace - Stavební věžový jeřáb MB 1043, montovaný 

na pevných patkách s rozměrem základny 6,0 x 6,0 m, s otočnou věží a s vodorovným 

výložníkem o délce 44 m a výškou zdvihu 28,7 m.  
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Na začátku vlastní výstavby zařízení staveniště budou realizovány přípojky inženýrských 

sítí - plynovod, elektrický silnoproud, kanalizace, vodovod. Během provádění přípojek 

budou provedeny dočasné zábory ulice Paskovská. 

 

Zásobování staveniště elektrickou energií 

Stanovení maximálního současného zdánlivého příkonu :[15] 

 

Stavební stroj 
štítkový 

příkon [kW] 
[ks] [kW] 

Jeřáb MB 1043 70,00 1 70,0 

Stavební výtah NOV 500 15,50 1 15,5 

Mechanický ponorný vibrátor PERLES 3,00 2 6,0 

Svářecí transformátor do 150 A 12,00 1 12,0 

Vrtačka 0,60 2 1,2 

Úhlová bruska 1,25 2 2,5 

   Okružní pila 4,00 1 4,0 

Zásobníkový ohřívač na vodu 200 l 5,00 2 5,0 

Otopné těleso v buňce 2,50 6 15,0 

P1 - Instalovaný příkon spotřebičů   125,7 kW 

Tab. č. 19 – P1 příkon elektromotorů 

Osvětlené prostory 

příkon pro 

osvětlení 

[kW/m2]  

[m2] [kW] 

Kanceláře stavbyvedoucího a mistra 0,030 35 0,8 

Šatny, umývárna, WC, sprcha 0,02 50 1,0 

Sklady 0,003 35 0,15 

P2 - Instalovaný příkon vnitřního osvětlení   1,95 kW 

Tab. č. 20 – P2 vnitřní osvětlení 
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Druh prací 
příkon pro 

osvětlení [kW]  
[ks] [kW] 

Osvětlení staveniště- halogenové reflektory 1,500 4 6,0 

P3 - Instalovaný příkon vnějšího osvětlení   6,0 kW 

Tab. č. 21 – P3 vnější osvětlení 

 Maximální zdánlivý příkon :  

 S = (K/cos µ)*(β1  * ΣP1 + β2* ΣP2 +  β3 * ΣP3) [kVA] 

S maximální současný zdánlivý příkon (kVA) 

K koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 

β1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 

β2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 

β3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 

cos µ průměrný účiník spotřebičů (0,5 – 0,8) 

P1 součet štítkových výkonů elektromotorů (kVA) 

P2 součet výkonů venkovního osvětlení (kVA) 

P3 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kVA) 

 

S=  (1,1/0,7)*(0,7*125,7+0,8*1,95+1,0*6,0)= 148, 3 kVA 

 Maximální současný zdánlivý příkon je 148, 3 kW 

Pro potřeby zařízení staveniště bude použito mobilního transformátoru s pojízdným 

podvozkem o maximálním příkonu 160 kW, který bude umístěn do hlavního odběrného 

místa stavbě. K tomuto zařízení musí být trvale umožněn přístup pracovníků distribuční 

energetické společnosti.  
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Zásobování staveniště vodou 

Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště: [15] 

Potřeba vody pro: 
měrná 

jednotka 

objem 

prací za 

směnu 

střední 

norma 

[l/m.j.] 

potřebné 

množství 

vody [l] 

Výroba malty  m3 10,6 210 2226 

Ošetřování betonu m3 80,4 200 16080 

Zdění z tvárnic (bez vody pro maltu) m3 60 250 7500 

   Mytí vozidel- nákladních 1 vozidlo 2 1250 2500 

   Mytí vozidel- osobních 1 vozidlo 4 225 900 

 MEZISOUČET A 46806 

Tab. č. 22 – A Užitková voda pro provozní účely 

 

Potřeba vody pro: 
měrná 

jednotka 

počet 

měrných 

jednotek 

střední 

norma 

[l/m.j.] 

potřebné 

množství 

vody [l] 

Pracovníci na staveništi bez 

sprchování 
1 pracovník 20 50 1000 

Sprchování 1 pracovník 20 45 900 

 MEZISOUČET B       1900 

Tab. č. 23 – B Voda pro hygienické a sociální účely 

 

Potřeba vody pro: 

              

potřebné 

množství 

vody [l] 

Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod.         200 

    MEZISOUČET C             200 

Tab.č. 24 – C   Voda pro technologické účely 
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Výpočet potřeby vody [13]: 

 

 

Qn vteřinová spotřeba vody v l/s 

Pn spotřeba vody v [l] za 8,5 hodinovou směnu, kde 0,5 hodin je pauza na stravování 

kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu, kde hodnota 1,6 je pro přípravu 

stavebních hmot, 2,7 pro hygienu a životni potřeby na stavbě a 2,0 pro hygienu a životní 

potřeby s částečnou kanalizaci 

t doba odběru vody  

 

Potřeba požární vody pro staveniště: 3,3 l/s – 1 hydrant  

Celková spotřeba vody: Qc= 2,7 l/s + 3,3 l/s = 6,0 l/s 

Je navrženo potrubí průměru 80 mm. (Ø 80 mm = 7,0 l/s) 

Skladování na staveništi: 

Veškeré zbudované skládky budou vytvořeny ze silničních panelů  o rozměrech 3000 × 1500 

× 215 mm. Panely budou osazeny na 100 mm zhutněném štěrkopískovém loži.  

Skládky budou zbudovány v dosahu jeřábu. Potřebný materiál, který je třeba chránit před 

vnějšími vlivy, bude uskladněn ve skladovém kontejneru TOI TOI LK1 o rozměrech 6,0 × 2,5 

m výšky 2,6 m, jedná se především o izolační materiály. Kontejnery budou celoplošně 

uloženy na silničních panelech. Pro skladování nářadí a pracovních pomůcek bude sloužit 

další skladový kontejner TOI TOI LK1 o rozměrech 6,0 × 2,5 m výšky 2,6 m. Pro uskladnění 

odpadů a suti budou na staveništi dopraveny 2 kontejnery o rozměru 4,0 × 2,0 × 0,7m o 

objemu 6m3 a nosnosti max. 8 tun, tyto kontejnery budou pravidelně vyváženy. 

 

1) Zdící prvky  

 

Potřebné zdící prvky budou uskladněny na paletách a odebírány strojně, proto je umožněno 

ukládat 2 palety na sebe. Palety se budou ukládány do řad, nutný průchod mezi řadami je 0,75 

m. Zdící prvky pro etapu zastřešení budou na stavbu dodány najednou pro 1 podlaží. 
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Pro skladování zdících prvků bude použita skládka zdících prvků z předchozích etap výstavby 

o ploše 45 m2 

  

2) Betonová směs 

 

Betonová směs bude dovážena dle potřeby stavby sestavou čerpadlo s domíchávačem FBP 26 

s dosahem až 30m. Je nutné provést objednávku betonu s jednodenním předstihem  

 

3) Ocelová výztuž  

 

Stavební prutová ocelová výztuž bude na stavbu dodávána ve svazcích, a při skladování 

podložena dvěma dřevěnými proklady o šířce 80 mm a délce 1000 mm, a to 1000 mm od jeho 

konců a uprostřed. Skládka oceli bude provizorně zastřešená a také odvodněna  

Pro skladování výztuže bude bude použita skládka z předchozích etap výstavby o ploše 30 m2 

 

4) Bednění NOE 

Plocha kde bude skladováno bednění bude zakrytá plachtou a chráněna před vnějšími vlivy.  

 

Pro skladování bude použita společná skládka s ocelovou výztuží 

 

5) Dřevěné prvky a řezivo 

 Řezivo a dřevěné prvky budou skladovány na dřevěných podkladních hranolech výšky 0,3 m 

v hráních výšky max. 2,0 m. Průchod mezi hráněmi 0,75 m. Deskové řezivo bude uskladněno 

na vratných paletách. [5], [17] 

 

Pro skladování bude použita skládka prefabrikovaných prvků z předešlých etap výstavby. 

Dřevěné prvky a řezivo musí být zakryto plachou a chráněno před deštěm 

 

 

 

 



 
Diplomová práce 

 

122 
 

Dodávání materiálu na staveniště: 

Zdící prvky budou dodávány na vratných paletách o rozměrech 1340 × 1000 mm a 1180 × 

1000 mm. Palety stejných rozměrů budou skladovány 2 na sobě, průchozí prostor mezi 

paletami musí být zajištěn minimálně 0,75 m.  

Dřevěné prvky a řezivo budou na stavbu dopraveny pomocí valníků, a na stavbě budou 

přeloženy jeřábem na předem připravenou a odvodněnou skladovací plochu. Při přepravě 

musí být prvky zajištěny proti posunutí. Prvky se smí být zvedány pouze jeřábem, pouze po 

jednom a především předepsaným způsobem.  

 

Sociální zařízení: 

Sociální zařízení zajišťuje sociální a hygienické potřeby veškerých pracovníků na staveništi. 

Sociální zařízení vybudováno před započetím stavebních prací. Rozsah sociálního ZS je 

navržen podle maximálního počtu pracovníků, kteří budou účastni na stavbě. Na staveništi 

bude pracovat najednou maximálně 20 pracovníků. Sociální zařízení bude odpovídat platným 

příslušným hygienickým předpisům, vydanými ministerstvem zdravotnictví. Pro provedení 

sociálního zařízení staveniště budou použity stavební buňky společnosti TOI TOI. Stavební 

buňky budou celoplošně osazeny na silničních panelech. Montáž a osazení bude provedeno 

firmou dodávající tyto buňky. 

 

 

Návrh sociálních zařízení staveniště: 

Je navrženo na maximální počet pracovníků, kteří se na stavbě mohou vyskytovat, tj. 20.  

Šatny:  

1,75 m2 na jednoho pracovníka (na staveništi není jídelna), 

20 x 1,75 = 35 m2,  

navrženy 3 mobilní buňky TOI TOI BK1 (rozměry 2,5 x 6,0 m 15 x 3 = 45m2) 
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Záchody, umývárna: 

záchod: minimální potřeba 2 pisoáry a 2 sedadla  

umývárna: minimální potřeba 2 umyvadla, 1 sprcha  

navrženo  

1 sanitární buňka TOI TOI SK1 2,5 x 6,0 m (obsahuje - 2 × sprchová kabina, 3 × 

umývadlo, 2 × toaleta, 2 × pisoár) 

 

Stavbyvedoucí: 

navrženo  

1 mobilní buňka TOI TOI BK1 (rozměry 2,5 x 6,0 m užitná plocha15 m2) 

 

Mistr: 

navrženo  

1 mobilní buňka TOI TOI BK1 (rozměry 2,5 x 6,0 m užitná plocha15 m2) 

 

 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení  

 

V průběhu stavebních prací nebudou prováděny objekty zařízení staveniště potřebující 

ohlášení. 

 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví,  

 

Prostory staveniště musí být zajištěny tak, aby nemohly být způsobeny škody na okolních 

pozemcích. Skládky materiálů musí být provedeny pouze na plochách k tomuto účelu určené. 

Všechny prováděné činnosti mohou provádět pouze pracovníci s potřebnou kvalifikací a 

osvědčením k provádění daných činností. Práce musí probíhat ve shodě s bezpečnostními 

předpisy a postupy, které jsou pro ně určeny a v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., a 

nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. Při práci musí být dodržovány příslušné hygienické normy pro 

výstavbu. Při výjezdu vozidel ze staveniště na místní komunikaci musí být vozidla hlavně v 
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dobách dešťů pečlivě očištěna. Pro stavební práce budou uplatněny běžné mechanizace a 

zvedací technologie, nepotřebující speciální bezpečnostní opatření. Při dodávkách materiálu 

na stavbu budou respektovány provozy veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci strojů a 

vozidel stavby s materiálem na veřejných komunikacích musí hlavní dodavatel zajistit 

provizorní dopravní značení a dohled proškolenou osobou. [11] 

 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě,  

 

Během výstavby není předpokládáno ohrožení životního prostředí. Při provádění nebude 

ohrožováno a nadměrně nebo zbytečně obtěžováno okolí stavby exhalacemi, hlukem, 

vibracemi, prachem, zápachem a zastíněním. Odpady budou roztříděny na základní složky a 

zatříděny dle katalogu odpadu dle vyhl. 381/2001 Sb. Hlavní dodavatel stavby zabezpečí 

manipulaci s tímto odpadem podle platných předpisů. Zabudovávané materiály budou 

dopravovány způsobile pro přepravu a další manipulaci. S veškerými odpady bude nakládáno 

dle zákona 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. [18] 

 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.  

  

Předpokládané zahájení stavebních prací je 05/ 2015. 

Předpokládaná délka výstavby je 17 měsíců. 

Rozhodující dílčí termíny: 

Dokončení spodní stavby:  07. 2015 

Dokončení hrubé stavby:  05. 2016 

Dokončení střešního pláště:  12. 2016 
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2. Výkresová část 

 

a)  celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště 

 

 Viz  výkres B.1  Zařízení staveniště. 

 

b)  vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení 

vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště 

 

 Viz výkres B.1 Zařízení staveniště. 
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3. Závěr 

Výsledkem této diplomové práce je zhodnocení navržených variant střešního pláště z hlediska 

finanční a časové náročnosti. Z výsledků porovnání vyplynulo, že pro zastřešení objektu 

plochou střechou je vhodnější varianta A- dvouplášťová plochá střecha, a to především 

z důvodu rychlejší doby výstavby, delší životnosti a lepší kontroly střešního pláště. Dále byly 

zpracovány technologické postupy na obě posuzované varianty, které zabezpečují veškeré 

podmínky pro zajištění plynulé montáže. Součástí diplomové práce je projektová 

dokumentace pro provádění stavby zadaného objektu včetně položkového rozpočtu 

s výkazem výměr a řádkového harmonogramu daného objektu pro obě varianty střešního 

pláště. Veškeré konstrukce byly navrženy tak, aby splňovaly podmínky všech souvisejících 

předpisů a nařízení. Při návrhu technologického postupu byl kladen největší důraz na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a návaznost jednotlivých pracovních procesů. 
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