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Seznam použitého značení 

mm  milimetr 

cm  centimetr 

m  metr 

min. minimálně 

max. maximálně 

mm2 milimetr čtvereční 

m2  metr čtvereční 

ks  kus 

žb  železobeton 

Ø  průměr 

C16/20 beton válcované pevností 16 MPa, krychelné pevností 20 MPa 

1.PP první podzemní podlaží 

1.NP první nadzemní podlaží 

2.NP druhý nadzemní podlaží 

3.NP třetí nadzemní podlaží 

DPH daň z přidaného hodnoty 

IČO identifikační číslo organizace 

Kč  koruna česká 

p.č.  parcelní číslo 

k. ú. Katastrální úřad 

g/m2 gram na metr čtvereční 

kg/m2 kilogram na metr čtvereční 

m/s  metr za sekundu 

kg/ks kilogram na kus 
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V  volt 

W  watt 

PD  projektová dokumentace 

SD  stavební deník 

EPS expandovaný polystyren  

°C  stupně celsia 

l  litr 

%  procento 

kg  kilogram 

Sb.  sbírka zákonů 

č.  číslo 

tl.  tloušťka 

ŽB  železobeton 
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1.Úvod 

V mé bakalářské práci se zabývám technologickým postupem provádění jednoplášťové 

ploché střechy a stavebně technologickým porovnáním variant tepelných izolací plochých střech. 

Technologická část se skládá z technologického postupu provádění ploché střechy, harmono-

gramu a položkového rozpočtu dané etapy.  

Textová část je zpracována dle platné vyhlášky č.405/2017 Sb. Textová část obsahuje 

průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentace objektů a tech-

nických a technologických zařízení a dokladovou část. 

Navrhovaný objekt je částečně podsklepený třípodlažní bytový dům s plochou střechou. 

Střecha je realizována jako pochůzná.  
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A.1. Identifikační údaje 

 

A.1.1. Údaje o stavbě 

Stavba:     Bytový dům 

Stupeň projektové dokumentace:  Dokumentace pro vydání stavebního  

      povolení (DSP)     

Umístění stavby:    Lipová 958, 739 55 Třinec 

Parcela číslo:    1545/2 

Katastrální území:    Třinec 

Kraj:     Moravskoslezský 

 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Jméno a příjmení/ název investora:  Sung Kieu Van 

Adresa investora:    Mariánské náměstí, 739 61 Třinec 

Tel.:     +420 762 258 658 

Email:     sung@email.cz 

 

Jméno a příjmení/název stavebníka: Arc Sung, s.r.o. 

Adresa stavebníka:    Slourezova č.p. 33, 60 200 Brno 

Tel.:     +420 514 212 121 

Email.:     info@arcsung.cz 

IČO:     00965478 

DIČ:     CZ00965478 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 Vypracoval:    Sung Kieu Van 

      VB4PRI01 

 Vedoucí bakalářské práce:   Ing. Filip Čmiel, Ph.D. 

 Konzultant bakalářské práce:  Ing. Filip Čmiel, Ph.D. 

 

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

  Objekt tvoří jeden stavební celek. Není členěn na objekty či technologická zaří-

zení. 

mailto:sung@email.cz
mailto:info@arcsung.cz
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A.3. Seznam vstupních podkladů 

Mapové podklady: 

  - Katastrální mapa, výpis z katastru nemovitosti, list vlastníka 

 

Ostatní podklady: 

  - Geologický a hydrogeologický průzkum, 

  - Osobní prohlídka 

  - Dokumentace pro stavební povolení, 

  - Stanoviska správců sítí  

  - Podrobné údaje o nakládání s odpady, 

  - Stanovení radonového indexu pozemku. 

 

Základní informace o vypracování: 

  - Projekt byl zpracován na základě poptávky investora Sung Kieu Van. 

 

Základní informace o projektové dokumentaci: 

  - Dle záměru stavebníka byla zpracována dokumentace. Požadované požadavky 

dotčených stran byly zpracovány do dokumentace.  
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B.1. Popis územní stavby 

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a za-

stavěnost území, 

  Objekt je navržen v zastavěném území v Třinci. Řešený objekt se nachází na par-

cele 1545/1, jehož vlastníkem je investor. Pozemek je orientován na jižní stranu 

k ulici Lipové, ze které jsou situovány vstupy do navrhovaného objektu. Okolní 

stavby jsou převážně bytové domy a administrativní objekty.  

  Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 1544, 1539, 1540, 1545/2 v k. ú. Třinec. 

 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo ve-

řejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhla-

sem, 

  Dle platného územního plánu je pozemek st.p.č. 1545/1 v k. ú. Třinec, na kterém 

bude bytový dům stát, určen jako plocha k bydlení. Regulativy pro tento typ území 

i využití byly v projektu dodrženy. 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby, 

  Projektová dokumentace je řešena v souladu s územně plánovací dokumentací. 

Jedná se o novostavbu.  

 

d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území, 

  Stavba nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro výstavbu. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny pod-

mínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

  Stavba bude provedena v souladu s veškerými požadavky dotčených orgánů. 

 Navržena stavba byla posouzena dotčenými orgány státní správy dle požadavků vy-

plývajících ze zvláštních zákonů.  

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hyd-

rogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
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  Není předmětem bakalářské práce. 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 1) , 

 Stavba je umístěna mimo památkově chráněné zóny, památkové rezervace, mimo 

zvláštně chráněné území, tj. národní parky, CHKO, národní přírodní rezervace, pří-

rodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky. Stavba se nenachází 

v záplavovém území, v okolí se nevyskytuje vodoteč. Stavba nemá rušivý vliv na 

okolí, faunu a flóru, na životní prostředí, na životní pohodu obyvatel okolní zástavby. 

Zájmová lokalita se nenachází v území ovlivněné těžební činností. 

 

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

 Navržená stavba se nachází mimo záplavové území a mimo území ovlivněné tě-

žební činností. 

 

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

poměry v území, 

  Vliv na okolní pozemky vlivem stavebních prací bude minimální. Stavba svým 

charakterem neklade nároky na okolí. Na stavbě nejsou použity materiály negativně 

ovlivňující životní prostředí. Stavba nemá negativní dopad na životní prostředí. Veš-

keré konstrukce jsou provedeny v souladu s požárními předpisy. S ohledem na sku-

tečnost, že se jedná o stavbu v obydleném a i jinak využívaném území, je důležité 

dodržování opatření proti hluku, prachu a větru, dodržování denního a týdenního 

režimu prací, pravidelné čištění a kropení komunikací a chodníků ap. V rámci reali-

zace bude odpad likvidován v souladu s platnými předpisy, tj. bude tříděn, odděleně 

skladován, vyvážen a likvidován standardním způsobem na základě smlouvy s 

oprávněnou organizací, předpokládá se převážná likvidace odpadu skládkováním, 

doklady o odpadech budou předloženy ke kolaudaci, resp. v rámci předávacího ří-

zení. Je nutno dodržet veškerá ochranná pásma inženýrských sítí a ochránit inženýr-

ské sítě a přípojky v souladu s platnými předpisy a pokyny správců sítí. Obdobně je 

nutno prokázat existenci podzemních sítí a přípojek v případných nezpevněných plo-

chách zařízení staveniště. V těchto prostorech musí být veškeré inženýrské sítě a 

přípojky, které by mohly být realizací stavby dotčeny, vytýčeny před zahájením 

prací. Je nutno dodržet veškerá ochranná pásma inženýrských sítí a ochránit inže-

nýrské sítě a přípojky v souladu s platnými předpisy a pokyny správců sítí. V případě 

kolize polohy inženýrských sítí a přípojek se zařízením staveniště nebo stavbou je 

nutno učinit odpovídající opatření. Zatravněné plochy dotčené provozem stavby bu-
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dou po dokončení stavby zpětně zatravněny. Zatravněny budou i plochy dotčené vy-

rovnáváním okapových chodníků. V maximální míře bude dbáno na minimalizování 

škod, zejména na komunikacích, chodnících, inženýrských sítích, stávající zeleni, 

vlastních i okolních objektech a zařízeních. Dodavatel uvede poškozené objekty, 

plochy a zařízení do původního stavu a nahradí veškeré vzniklé škody. Projektem 

navržené řešení zajišťuje soulad stavby s platnými předpisy z oblasti ochrany proti 

hluku a vibracím, zejména ČSN 73 0832 Akustika. Provoz stavby může mít do jisté 

míry negativní vliv na pohodu užívání objektu. Na pohodu užívání ploch a objektů 

v bezprostředním dosahu upravovaného objektu bude mít vliv minimální, zejména 

doprava materiálu. Stavba však musí dodržovat platné předpisy. Případné negativní 

vlivy na okolní prostředí nesmí překročit povolenou mez a musí být vhodnými opat-

řeními minimalizovány. Po celou dobu stavby je nutno dbát na nepřerušení, plynu-

lost, bezpečnost a bezkoliznost provozu dopravy vozidlové i pěší v dosahu objektu. 

Případné omezení provozu vozidel nebo chodců, např. při zásobování a skládání ma-

teriálu, musí být krátkodobé a i v rámci něho musí být zabezpečena možnost příjezdu 

pro zdravotní a požární vozy. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

 Řešený záměr neklade požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin. V ře-

šeném prostoru se nenachází stávající stavba určené k demolici. 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,   

  Celková výměra stavebního pozemků parc.č. 1545/1 činí 1 035 m2, pozemek je 

klasifikován jako zahrada. Před zahájením stavby bude na pozemku provedena 

skrývka ornice do hl. 0,25 m. Skrytá zemina bude uložena na části pozemku, která 

nebude zastavěna stavbou, kde bude řádně zabezpečena proti zcizení a znehodnocení 

a po dokončení bude použita k úpravě a zúrodnění zastavěné části dotčených po-

zemků. Při stavebních pracích bude dbáno ochrany sousedních ploch a kultur na nich 

pěstovaných. Pozemek se nenachází v ochranném pásmu lesního pozemku, není tudíž 

nutný souhlas příslušného orgánu s umístěním stavby v ochranném pásmu do 50 m 

od lesa. 

  

   

 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
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stavbě, 

  Napojení sjezdu na místní komunikaci je stávající. Sjezd je řešen pomocí zpev-

něné plochy. Dále se bude provádět napojení na technickou infrastrukturu, a to na 

zemní kabelovou elektro přípojku NN provozovanou ČEZ Distribuce a.s., dále při-

pojení na vodovodní šachtu, která je napojena na vodovodní řád provozovanou spo-

lečností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., dále také napojení plynovodu společ-

nosti GasNet, s.r.o..  

 

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

 V rámci výstavby se nepředpokládá žádné věcné a časové vazby stavby, ani pod-

miňující, vyvolané, související investice.  

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

  Sousedící parcely: 

    1544   zahrada 

    1539   zahrada 

    1540   zahrada 

    1545/2   zahrada 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 

  Nejsou známá žádná vzniklá ochranná nebo bezpečnostní pásma. 

 

 

B.2.  Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich sou-

časném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,  

 Jedná se o novou stavbu. 

 

 

b) účel užívání stavby,  

  Stavba bude využívaná jako bytový dům. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 Jedná se o stavbu trvalou. Stavba bude udržována dle platných předpisů řádně po 

celou životnost stavby. V zákonně stanovených časových úsecích budou prováděny 

potřebné revize, opotřebené materiály budou ošetřovány, apod., vše v souladu s 

právními předpisy. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických poža-

davků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 

stavby, 

 Nejsou stanoveny žádné výjimky. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny pod-

mínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 Stavba bude provedena v souladu s veškerými požadavky dotčených orgánů. 

Stavba nevyžaduje posouzení z hlediska zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využí-

vání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně doplnění ně-

kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Stavba nevyžaduje posouzení z hle-

diska zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 1) , 

 Nejedná se o stavbu, která vyžaduje stanovení ochrany, nebo ochranného pásma, 

nejedná se o kulturní památku. 

 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a 

jejich velikosti, apod., 

 Stavba je navržena jako třípodlažní s částečným podsklepením. Každé podlaží 

má čtyři bytové jednotky. Celkem činí dvanáct bytových jednotek. 

 

  Zastavěná plocha:    333 m2 

 Obestavěný prostor:    4060 m3 

 Užitná plocha:     941 m2 

 Celková plocha stavebního pozemku:  1035 m2 

 Počet obyvatel:     24 -60 osob 
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s deš-

ťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod., 

 Spotřeba vody:      90-120l/osob/den 

  Průměrná roční spotřeba vody:    785 – 2628 m3/rok 

 Průměrné roční množství splaškových vod:  785 – 2628 m3/rok 

 Odtok odváděných srážkových vod:   4,7 l/s 

 

i) předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

  V rámci bakalářské práce nebyl realizován podrobný časový harmonogram. Dle 

základní rozsahu prací je odhadem doba výstavby: 

  Začátek realizace stavby:   únor 2020 

  Předpokládaný konec realizace stavby: listopad 2021 

j) orientační náklady stavby. 

 Bytový dům: cena za 1 m3          6600,- Kč 

    obestavěný prostor           4060 m3 

    ___________________________________ 

    Celkem:   26 796 000 Kč 

 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

   Stavba splňuje územní regulace. Sousední objekty jsou stejného či podobného 

charakteru, tj. bytové a administrativní objekty. 

 

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

šení. 

  Půdorysný tvar objektu je obdélníkový. Objekt je třípodlažní a částečně podskle-

pený. Konstrukční výšky jednotlivých nadzemních podlaží bytového domu je 2 993 

mm a konstrukční výška podzemního podlaží je 3 419 mm. Výškové kóty jednotli-

vých podlaží jsou: 1.PP: -3.419m, 1.NP:  ± 0,000 m, 2.NP: +2,993 m, 3.NP: +5,986m. 

Objekt je zastřešen plochou střechou s výškovou kótou +9,950 m. 

  Hlavní vstup do objektu se nachází na jihozápadní straně, který je opatřen pulto-

vým skleněným přístřeškem.  

 Barevné řešení fasády bude provedeno dle požadavku investora.  
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B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

  Objekt je navržen pro bydlení. Konstrukční systém je tvořen stěnovým 

systémem. Nosné konstrukce jsou tvořeny keramickými tvárnicemi.  

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

   Objekt je řešen dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Pro překročení výško-

vých rozdílů podlaží bude realizován pomocí schodišťové plošiny. 

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

    Splnění obecných základních požadavků na bezpečnost stavby je docí-

leno návrhem stavby odpovídajícím současné platné legislativě (např. vyhláška č. 

268/2009 Sb.) a platné normové základně. Veškeré instalované zařízení v objektu 

bude dodavatelem odzkoušeno, budou provedeny příslušné zkoušky a revize dle po-

žadavků aktuální legislativy a technických předpisů a norem a stavebníkovi bude vše 

předáno vč. veškeré dostupné dokumentace, dle druhu instalace vč. provedení za-

školení. 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení, 

 Výkopové práce 

Sejmutí ornice bude provedeno do hloubky 0,250 m o ploše 598,23 m2. Objem se-

jmuté ornice činí 149,56 m3. Tato ornice bude sloužit k rekultivaci a konečné úpravy 

pozemku. Výkop bude svahovaný. Výkop bude proveden pomocí pásového rypadla 

Volvo EC750E. Odvoz vykopané zeminy bude zajištěn pomocí nákladního automo-

bilu Tatra T158-8P6R33.341. Výkop základových pásů bude rovněž provedeno po-

mocí pásového rypadla Volvo EC750E. Odvoz vykopané zeminy bude zajištěn po-

mocí nákladního automobilu Tatra T158-8P6R33.341. 

 Základové konstrukce 

Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pasy z prostého betonu a podklad-

ními desky z prostého betonu. Základové pásy po obvodech v podsklepených čás-

tech objektu jsou výšky 850 mm a šířky 800 mm, vnitřní základové pásy pod vnitřní 

nosné zdi v podsklepených částech objektu jsou výšky 850 mm a šířky 600 mm a 

základové pásy v nepodsklepených částech objektu jsou výšky 1 000 mm a šířky 800 
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mm, základové pásy pod vnitřními pásy jsou výšky 1 000 mm a šířky 600 mm. 

  Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny keramickými tvárnicemi. Obvodové stěny jsou 

tloušťky 500 mm a vnitřní nosné stěny jsou tloušťky 300 mm. 

 Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce je realizována kombinací keramických vložek, POT nosníků a 

dobetonávky. Dobetonávky budou realizovány z betonu C 20/25. 

 Schodiště 

Schodiště v bytovém domě je navrženo jako dvouramenné přímočaré a bude dodáno 

jako prefabrikát. Zábradlí vnitřních schodišť na straně zrcadla bude z ocelového 

rámu s příčlemi výšky 1 000 mm. 

 Střecha 

Střecha bytového domu bude provedena jako plochá jednoplášťová se sklonem 3% 

směrem k dešťové vpusti. Skladba střechy je obsažena ve výkresu D.1.1 -08. 

  Podlahy 

Viz výkres D.1.1-09 

 Úpravy povrchů – vnitřní   

Vnitřní omítky jsou navrhnuté z vápenocementové omítky. Barevné provedení dle 

investora. 

  Úpravy povrchů – vnější 

Fasádní omítky jsou navrhnuté z akrylátové omítky. Barevné provedení dle inves-

tora. 

  Výplně otvorů 

Okna jsou navrhnutá jako plastová s izolačním trojsklem. Vstupní dveře do objektu 

a vchodové dveře do jednotlivých bytů splňují normy a jsou opatřeny protihlukovou 

izolací. Vnitřní dveře jsou navrhnuté jako dřevěné.  

 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

 Svislé i vodorovné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic. Hydroizo-

lace proti zemní vlhkosti je navržena z asfaltového pásu tl. 4 mm, která bude vytažena 

min. 300 mm nad upravený terén. Materiálové řešení střechy viz. Výkres D.1.1 – 09. 

 

 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

 Jednotlivé konstrukce jsou staticky navrženy tak, aby v celém rozsahu splňovaly 

požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu nosných konstrukcí. 
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B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

  Není předmětem bakalářské práce. 

  

b) výčet technických a technologických zařízení. 

  Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

  Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

 Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.2.10.  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální pro-

středí 

  Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, 

prašnost apod. 

 Větrání je řešené jako přirozené pomocí oken a dveří. Toaletní prostory budou 

větrány podtlakem pomocí ventilátorů. Ve všech obytných místnostech bude zajiš-

těno v denních hodinách přirozené sluneční osvětlení - okenní výplně; při šeru a ve 

večerních hodinách, místa s nedostatečným přirozeným osvětlením, zde bude zajiš-

těno pomocí umělého osvětlení. Stavba je navržena v souladu s obecnými technic-

kými požadavky na stavby. Navržené materiály jsou ze zdravotně nezávadných ma-

teriálů. Stavba nebude svým provozem nadlimitně zhoršovat životní prostředí. 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Z důvodu zvýšení hluku během 

stavby byla přijata opatření ohledně pracovní doby a dále pracovní doby s těžkými 

mechanizmy během výkopových prací. Vodovodní řad má dostatečnou dimenzi s 

požadovaným tlakem. 

 

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

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

 Není předmětem bakalářské práce. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

  Není předmětem bakalářské práce. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou, 

  Není řešena, stavba se nenachází v seizmický aktivní zóně. 

 

d) ochrana před hlukem, 

  Není řešena, stavba se nachází v zástavbě bytových domů. 

 

e) protipovodňová opatření, 

  Není řešena, pozemek se nenachází v záplavovém území. 

 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

  Nepředpokládá se. 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

  Není předmětem bakalářské práce. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

  Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.4. Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

 Příjezd na pozemek je zajištěn stávajícím sjezdem z ulice Lipova (je povrchově 

upraven). 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

  Napojení vjezdu na místní komunikaci je stávající. 

 

c) Doprava v klidu 

  Parkování je zajištěno nově zřízeným parkovištěm na pozemku investora. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

  Nevztahuje se. 

   

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 
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 Před zahájením stavby bude odtěžena ornice, která bude po dobu výstavby ulo-

žená na mezideponii, kde bude chráněna před znehodnocením. Následně bude vyu-

žitá pro srovnání terénních nerovností vzniklých stavbou. 

 Nepředpokládá se kácení zeleně, které by vyžadovalo povolení příslušného or-

gánu. Plochy zasažené stavebním procesem budou po dokončení stavby vyklizeny, 

vyčištěny, v případě potřeby vyrovnány a znovu zatravněny Veškeré terénní úpravy 

budou provedeny v souladu s ust. 80 stavebního zákona, tedy terénní úpravy nevy-

žadující územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení ani stavební povolení, tedy 

budou provedeny úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody, 

provedené na pozemku investora, které souvisí nebo podmiňují bydlení, neslouží ke 

skladování hořlavých látek nebo výbušnin, a plocha části pozemku schopného vsa-

kovat dešťové vody po jejich provedení bude nejméně 50 % z celkové plochy po-

zemku investora. 

 

b) Použité vegetační prvky 

  V rámci charakteru stavby není uvažováno s kácením stávající ani s výsadbou 

nové zeleně. 

 

c) Biotechnická opatření 

  Nevztahuje se. 

 

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

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

 Vzhledem k uvažovanému užívání objektu pro bydlení ve vztahu ke stávajícímu 

zastavěnému okolí bytovými a administrativními objekty, tj. objekty shodného pro-

vozního charakteru není počítáno s negativním vlivem na okolí, resp. okolí na uva-

žovanou stavbu.  Z výše uvedeného vyplývá, že v této oblasti není nutné provádět 

jakákoliv zvláštní opatření. Stávající orná půda bude chráněna v plochách staveniště 

odnětím a uložením na mezideponii pro možnost jejího zpětného rozprostření. Od-

pady ze stavby budou dle charakteru tříděny a odkládány příslušným způsobem (do 

kontejnerů, do obalů atd.) a odváženy k oprávněné likvidaci dle zákona o odpadech. 

Stavebník tyto doklady o likvidaci odpadů předloží při kolaudaci stavby. 

  Realizace stavby bude prováděna standardní stavební činností. Veškeré stavební 

práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby exhalacemi, 

hlukem, otřesy, prachem, zápachem a oslňováním nad přípustnou míru. 

   Během realizace stavby bude postupováno tak, aby nedocházelo k obtěžování 

stavby exhalacemi (kropení prašných povrchů vodou apod.) 

 Řešená stavba nevyžaduje posouzení jejich vlivů na životní prostředí - nevztahuje 

se na zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
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b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

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

  Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Vliv stavby na přírodu a 

krajinu zůstává stávající a zůstanou zachovány i ekologické funkce a vazby v krajině. 

Není nutné vyžadovat zvláštní ochranu dřevin, památných stromů, rostli či živočichů. 

Předmětný záměr nebyl posuzován ve zjišťovacím řízení. Stavba svým charakterem 

a velikostí nevyžaduje posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí dle zvláštního 

právního předpisu. Nevztahuje se na ni zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 

93/2004 Sb., ani § 45h a 45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

 Stavba nezasahuje do území soustavy Natura 2000, za jehož ochranu odpovídá a 

na základě jeho pověření zodpovídá za naturové oblasti. Stavba se nenachází v ptačí 

oblasti, v evropsky významné lokalitě. Stavba respektuje Směrnici 79/409/EHS O 

ochraně volně žijících ptáků (podle této směrnice se vyhlašují tzv. ptačí oblasti.), 

Směrnici 92/43/EHS O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin (slouží ke vzniku zvláště chráněných území pro vybraná přírodní 

stanoviště a druhy rostlin a živočichů). 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem, 

 Nevztahuje se. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci zá-

kladní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 

nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

 Nevztahuje se. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů. 

 V rámci návrhu stavby nejsou navržena ochranná a bezpečnostní pásma, omezení 

a podmínky ochrany. Nejedná se o charakter stavby, pro který je nutno tato omezení 

a podmínky stanovit. 
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B.7. Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

  Nejedná se o stavbu, při které je nutné řešit ochranu obyvatelstva. Při stavebním 

záměru bude respektován zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 

o změně některých zákonů. Z hlediska hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí bu-

dou všechny použité stavební materiály na stavbu splňovat zdravotní nezávadnost s plat-

nými atesty, doložené certifikáty. 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 

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

  Není předmětem bakalářské práce. 

  

b) odvodnění staveniště, 

  Budou zřízeny sběrné jímky pro odčerpání. Ale předpokládá se, že se na pozemku 

st.p.č. 1545/1 s písčitou zeminou nebude vyskytovat hladina podzemní vody.  

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

  Vjezd na staveniště je z pozemků parc. č. 1545/1 na pozemku investora.   

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

 Stavbou nebudou negativně ovlivněny okolní stavby a pozemky. V případě po-

škození okolních ploch činností stavby bude poškozena plocha uvedena do původ-

ního stavu nejpozději v termínu dokončení stavby. 

 

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

dřevin, 

  Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování 

okolí stavby exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem a oslňováním nad pří-

pustnou míru. Prostor staveniště bude po celou dobu výstavby zajištěn proti vstupu 

nepovolaných osob dle požadavku NV č.591/2006 Sb., přílohy č. 1. Provoz na sta-

veništi bude realizován bez vlivu na veřejnost. Stavbou nebude negativně ovlivněno 

okolní prostředí. Vzhledem k rozsahu a způsobu provedení stavby není nutné prová-

dět zvláštní opatření na ochranu okolí stavby. Stavbou nebude vyvolán požadavek 

na řešení asanací, demolicí nebo kácení dřevin. 
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

  Není předmětem bakalářské práce. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

  Není předmětem bakalářské práce. 

 

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

likvidace, 

  Není předmětem bakalářské práce. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

 Část vytěžené zeminy bude uložena na mezideponii stavebního pozemku a bude 

později využita pro zásypy, tak aby nebyly změněny odtokové poměry v negativním 

smyslu. Zbylé množství vytěžené zeminy bude odvezeno na příslušnou skládku. Ne-

jedná se o rozsáhlou stavbu, u které je nutné stanovit bilanci zemních prací. 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě, 

  Při provádění stavebních prací je nutno dbát na: 

ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke zne-

čišťování ploch a komunikací, např. zeminou, betonovými či maltovými směsi, sta-

vební sutí apod. Případnou stavební suť při nakládání na auta je třeba zvlhčit krope-

ním. Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno. 

ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 

výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a 

předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování 

stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru. Pro-

vádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení stave-

niště přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
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  V rámci realizace stavby se vychází ze současných platných zákonných norem, 

jež přesně definují základní požadavky, parametry, pomůcky a doplňky pro zajištění bez-

pečnosti a ochrany zdraví pracovníků na stavbě. Jedná se zejména o následující:  

1) Zákoník práce, hlava 5 

2) NV č. 494/2001 Sb. Dle nařízení vlády se musí hlásit pouze pracovní úrazy. Havárie, 

tak jak určovala vyhláška č.110/ 1975 Sb. se nemusí na IBP (ČUBP) hlásit. 

3) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

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

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

5) Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 39/2003 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

provozu, údržbě a opravách vozidel. 

6) Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 552/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška ČÚBP a 

ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé pod-

mínky k zajištění jejich bezpečnosti. 

7) Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška ČÚBP a 

ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé pod-

mínky k zajištění jejich bezpečnosti. 

8) Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 

9) Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bez-

pečnosti práce a technických zařízení. 

10) Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 

11) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměst-

nanců při práci. 

12) Související technické normy ČSN 733050 Zemní práce – zrušena k 1.3.2010, ČSN 

743305 Ochranná zábradlí, ON 2701144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavě-

šení a uchopení břemen. 

Při provádění stavebních prací bude postupováno v rámci obecné platnosti dle zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a v souladu s ČSN 839061 (ochrana stromů, 

porostů a ploch určených pro vegetaci při stavebních činnostech. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

  Jedná se o novostavbu. Jiné stavby nejsou výstavbou dotčeny.  

 

 

m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
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 Vzhledem k charakteru stavby není uvažováno s omezením nebo úpravou stáva-

jícího dopravního řešení v lokalitě. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 

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

 Stavba nevyžaduje stanovení speciálních podmínek při provádění stavby. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

  Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

 Nově vzniklou stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů 

v území takovým způsobem, aby došlo k podmáčení okolních staveb, nebo okolních po-

zemků. V okolí stavby je dostatečná zatravněná plocha pozemků s lokální terénní de-

presí, čímž nemůže vlivem srážek dojít k nepříznivému ovlivnění stávajícího přiroze-

ného odvodnění, srážková voda zadržená cestou přirozeně v rámci hydrogeologických 

podmínek zasakuje. 

  Dešťové vody ze střechy bytového domu jsou odváděny pomocí vtoků. Dešťové 

vody z ostatních zpevněných ploch na pozemku rodinného domu jsou přirozeně vsako-

vány do přilehlých zelených ploch na pozemku. 
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C.1. Situační výkres širších vztahů 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

C.2. Katastrální situační výkres 

Není předmětem bakalářské práce. 

C.3. Koordinační situační výkres 

Viz výkres C.3 v příloze. 

 

C.4. Speciální situační výkresy 

Není předmětem bakalářské práce. 
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D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva  

Navrhovaný bytový dům je třípodlažní, částečně podsklepený. Půdorysně je 

řešen ve tvaru obdélníka s hlavním vchodem do objektu na jihozápadní straně. 

Zastřešení objektu je navrženo jako jednoplášťová plochá pochůzná střecha. Fa-

sáda je navržena tak, aby nenarušovala architektonický ráz objektu. Záměr ne-

zhoršuje kvalitu krajiny. 

 

Bytový dům má jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží. Objekt je 

navržen pro účely bydlení o čtyř bytových jednotkách na každém nadzemním 

podlaží. Dispozice objektu je řešena hlavně s ohledem na funkčnost a pohodlnost. 

Vstup do objektu se nachází v mezipodlaží 1.PP a 1.NP. 

 

Záměr nijak nenarušuje přírodní ani kulturní hodnoty okolí. Dále nemá ne-

gativní vliv na ráz urbanistické struktury území a kulturní krajiny a nezhoršuje 

kvalitu krajiny. 

Vstup do objektu je navržen jako bezbariérový. K překonání výškových 

rozdílů mezi jednotlivými podlažími se nainstaluje schodišťová plošina, která je 

kotvena do schodů nebo bočního zdiva schodiště.  

Obytné místnosti splňují požadavky na denní osvětlení a proslunění. Vě-

trání místností je zajištěno okny, která dále slouží jako přirozené osvětlení. Pro 

splnění požadavků na zvukovou izolaci obvodového pláště dle ČSN 73 0532 

Akustika je dosažena pomocí broušené cihly Porotherm 50T Profi, která v sobě 

obsahuje minerální izolace s váženou laboratorní neprůzvučností Rw 51 dB. Proti 

akustickému zvuku mezi jednotlivými bytovými jednotkami je zajištěno pomocí 

akustického vnitřního nosného zdiva Porotherm 30 Profi Dryfix, které má váže-

nou laboratorní neprůzvučnost Rw 54 dB. 

Materiálové řešení: 

Základové konstrukce – Pro bytový dům byly navrženy pásové základy z pros-

tého betonu třídy C16/20. Základové pásy probíhají pod nosnými stěnami. V pod-

sklepené části objektu jsou základové pásy pod obvodovými stěnami tl. 500 mm 

uloženy v hloubce -4,243 m. Tyto základové pásy jsou vysoké 850 mm a široké 

800 mm. Základové pásy pod nosnými stěnami tl. 300 mm jsou uloženy 
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v hloubce -4,243 m a jsou vysoké 850 mm a široké 600 mm. Základ pro schodiště 

je z prostého betonu C16/20 s hloubkou uložení -3,949 m o rozměru 485 x 1200 

mm. V nepodsklepené části objektu jsou základové pásy uloženy v hloubce -

1,350 mm to jak pro obvodové stěny tl. 500 mm, tak pro vnitřní nosné stěny tl. 

300 mm. Podkladní betonová mazanina je vytvořena z betonu třídy C16/20 vy-

ztužena kari sítí 6/150/150 mm. 

Svislé konstrukce – Obvodové stěny jsou tvořeny z keramických tvarovek Poro-

therm 50 T Profi Dryfix tl. 500 mm. Tyto keramické tvárnice mají velké otvory 

a jsou vyplněny hydrofobizovanou minerální vatou, která zajišťuje nenasákavost 

vaty v cihlách. Vnitřní nosné zdivo je z keramických tvarovek tl. 300 mm. Příč-

kové zdivo je v tl. 80 a 115 mm 

Vodorovné konstrukce – Vodorovné konstrukce nad jednotlivými podlažími 

tvoří systémová konstrukce Porotherm tl. 250 mm. Je tvořena nosníky a vložkami 

s následným dobetonováním s vloženými kari sítěmi.  

Střecha – Je navržena jednoplášťová průchozí plochá střecha. Skladba konstrukce 

střechy je podrobně popsaná v technologické části. 

Komíny a kouřovody – V objektu se nenachází komínové těleso ani kouřovody. 

Výplně otvorů – Jedná se o plastová okna s izolačním trojsklem Uw= 1,2W/m2K 

a plastové dveře Uw= 0,81W/m2K. 

Úpravy povrchů – Fasádní omítky jsou akrylátová pastovitá v bílém provedení. 

Vnitřní omítky v obytné místnosti jsou sádrové a v 1.PP jsou vápenné. V míst-

nostech jako jsou koupelny, WC a kuchyně jsou doplněny keramickými obklady.  

Podlahy – Podlaha v 1.PP tvoří keramická slinutá dlažba CERSANIT. Podlahy 

v jednotlivých nadzemních podlažích jsou tvořeny lamináty a dlažbami.  

Schodiště – Je navrženo jako ŽB dvouramenná. 

Hydroizolace spodní stavby – Je navržena hydroizolace SBS modifikované as-

faltové pásy. 

Zpevněné plochy – Zpevněné plochy tvoří zámková dlažba. 

Výtah – V objektu se nenachází výtah. 
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b) Výkresová část  

C.3    Koordinační situace   M 1:200 

D.1.1.b-01  Výkopy    M 1:50 

D.1.1.b-02  Základy    M 1:50 

D.1.1.b-03  1.PP     M 1:50 

D.1.1.b-04  1.NP     M 1:50 

D.1.1.b-05  2.NP     M 1:50 

D.1.1.b-06  3.NP     M 1:50 

D.1.1.b-07  Strop nad vstupním podlažím  M 1:50 

D.1.1.b-08  Střecha     M 1:50 

D.1.1.b-09  Řez A-A´    M 1:50 

D.1.1.b-10  Pohledy (SV, JV)   M 1:100 

D.1.1.b-11  Pohledy (JZ, SZ)   M 1:100 

 

 

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva  

Není předmětem bakalářské práce. 

 

b) Výkresová část  

Není předmětem bakalářské práce. 

 

c) Statické posouzení 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

D.1.4. Technika prostředí staveb 

Není předmětem bakalářské práce. 
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D.2. Dokumentace technických a technologických zařízení 

a) Technický zpráva 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

b) Výkresová část 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 

Není předmětem bakalářské práce. 
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1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených or-

gánů 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

3. Doklad podle jiného právního předpisu 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 

právních předpisů 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

6. Projekt zpracovaný báňským projektantem 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

7. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření 

energií 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání ve-

dených v průběhu zpracování dokumentace 

Není předmětem bakalářské práce. 
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E. Technologický postup realizace ploché střechy 
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E.1. Obecné informace 

 

E.1.1. Identifikační údaje 

Název stavby:  Bytový dům 

Místo stavby:  Lipová 958, 739 55 Třinec 

Investor:  Sung Kieu Van, Mariánské náměstí, 739 61 Třinec 

Vypracoval:  Sung Kieu Van, Mariánské náměstí, 739 61 Třinec 

 

Předmětem technologické postupu je provedení střešního pláště ploché střechy. Střecha 

je navržena v souladu s normou ČSN 73 1901 [1]. 

 

E.1.2. Popis objektu 

Jedná se o bytový dům částečně podsklepený o třech nadzemních podlažích. Půdorys je 

obdélníkový o rozměrech 20,5 x 16,25 m. V objektu se nachází 12 bytových jednotek, 

které vlastní samostatné kóje a nachází se v 1.PP. Dále jsou v 1.PP 2 sklepy, které slouží 

jako prádelna a sušárna. Jednotlivá patra objektu jsou přístupná. Půdorys je ve tvaru ob-

délníka o rozměrech 20,5 x 16,25 m. 

 

Založení objektu je provedeno na základových pásech z prostého betonu C16/20. Stavba 

je zhotovena ze stavebního systému Porotherm. Obvodové stěny jsou realizovány z tvár-

nic Porotherm 50 T Profi Dryfix tloušťky 500 mm, zděné na lepidlo Dryfix.extrea. Vnitřní 

nosné zdiva jsou z tvárnic Porotherm 30 AKU SYM tloušťky 300 mm, zděné na maltu 

M10. Vnitřní nenosná zdiva jsou z tvárnic Porotherm 11,5 Profi Dryfix tloušťky 115 mm, 

zděné na pěnu Porotherm Dryfix a Porotherm 80 Profi tloušťky 80mm. 

 Stropní konstrukce tloušťky 250 mm je tvořena ze stropních nosníků POT a keramických 

vložek Miako. 

 Objekt bude zastřešen jednoplášťovou pochozí plochou střechou se stejným sklonem. 

Nosnou konstrukci střechy tvoří strop Porotherm nad 3.NP. Pro střechu byla zvolena sys-

témová skladba DEKROOF 10-B. 
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 Schéma konstrukce: 

 

 

 

 

 

 

Skladba konstrukce: 

1) Betonová dlažba na podložkách BEST TERASOVÁ 

2) Přířez asfaltového pásu 

3) ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 

4) GLASTEK 30 STICKER ULTRA 

5) Tepelná izolace EPS 150 

6) Spádové klíny EPS 100 Ø 150 

7) INSTA-STIK STD (PUK 3D) 

8) GLASTEK AL 40 MINERAL 

9) DEKPRIMER 

10) ŽB nosná konstrukce  

Objekt má navržené 2 odvodňovací vtoky napojené na vsakovací objekt, který se nachází 

na parcele 1545/1. 

 

E.1.3. Materiál, jeho doprava a skladování 

a)  DEKPRIMER [3] 

DEKPRIMER je asfaltová emulse bez obsahu rozpouštědel zpracovatelná za studena. Po-

užívá se jako penetrační nátěr na beton a jiné podklady. Zvyšuje přilnavost k podkladu 

pro izolace spodních staveb a k podkladům pro vrstvené izolační systémy plochých 

střech. Zpracovává se za suchého počasí s min. teplotou +5°C. Nanáší se rovnoměrně 

štětkou nebo stříkací pistolí. 

Obrázek 1- Skladba střešní konstrukce [2] 
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Doprava na staveništi bude zajištěna pomocí užitkového vozu Volkswagen Transporter 

[6]. DEKPRIMER se skladuje na dobu max. 6 měsíců od data výroby. Skladuje se v ori-

ginálních uzavřených obalech. Je nutné asfaltová emulze chránit před vodou, vlhkem a 

mrazem. Dodávají se v plastové nádoby 12l a 25l. Průměrná spotřeba je 0,1-0,4l/m2 dle 

podkladu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotřeba: 

Plocha: 278,99 m2 

Průměrná spotřeba je 0,3l/m2 

Celková spotřeba: 278,99x0,3= 83,697l => 7 balení po 12l  

b)  GLASTEK AL 40 MINERAL [5] 

GLASTEK AL 40 MINERAL je hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu 

s nosnou vložkou z AL fólie. Složení pásu sestupně z horního povrchu po spodním po-

vrchu: jemný separační posyp, asfaltová SBS modifikovaná hmota, AL vložka kašíro-

vaná skleněnými vlákny, asfaltová SBS modifikovaná hmota, separační PE fólie. Ve 

střechách se používá jako parotěsnicí vrstvu. Aplikuje se natavením plamenem na pod-

klad opatřený nátěrem nebo na jiný hydroizolační pás z SBS modifikovaného nebo oxi-

dovaného asfaltu. 

Dodávají se v rolích. Role pásu se skladují ve svislé poloze a je nutné je chránit před 

působením tepla, dlouhodobými povětrnostními podmínkami a UV zářením. Doprava na 

Obrázek 2- asfaltová emulse [4] 
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staveniště bude zajištěna pomocí užitkového vozu Volkswagen Transporter [6]. Po stave-

ništi se manipuluje buď ručně anebo pomocí věžového jeřábu SB - 65[7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spotřeba: 

 Plocha: 278,99 m2 

 1 role: 7,5 m2 

 Celková spotřeba: 278,99*1,15/7,5= 42,778 => 43 ks, kde 1,15 se počítá jako 15% ztrátné 

 

c)  INSTA-STIK STD (PUK 3D) [9] 

Jedná se o jednosložkové polyuretanové střešní lepidlo. Je vlhkostně tvrdnoucí a je spe-

ciálně určené pro aplikaci pomocí dodávaného aplikačního příslušenství sestávajícího 

z hadice a výtlačné trubice. Zajištuje stálé a trvanlivé spoje při stavbě nových a výměně 

sestávajících střech. 

 Lepidlo je dodáváno v přenosné ocelové tlakové nádobě v kartonovém obalu. Mimosta-

veništní doprava bude zajištěna pomocí užitkového vozu Volkswagen Transporter [6]. Na 

staveništi bude zajištěna pomocí věžového jeřábu SB - 65[7]. Nevyžaduje při použití žádný 

externí zdroj energie. Čistá hmotnost lepidla je 10,4 kg, celková hmotnost s nádobou je 

13,6 kg. Při aplikaci je nutné zamezit styku s očima, delšímu nebo opakovanému styku 

s kůží. A vyvarovat se vdechování výparů. Skladuje se vždy ve svislé poloze na suchém 

Obrázek 3- Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPE-
CIAL MINERAL [8] 
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místě se zamezením styku s atmosférickou vlhkostí. Teplota skladování by měla být 

v rozmezí 5 – 30 °C a to po dobu 18 měsíců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spotřeba: 

Plocha: 278,99 m2 

1 nádoba : 100 m2 

Celková spotřeba: 278,99/100= 2,790 => 3 nádoby 

 

d)  Spádové klíny EPS 100 Ø min. 50 mm [11] 

Jsou to expandované polystyrény s větší pevností v tlaku. Tyto dílce umožní vytvořit spád 

bez mokrého procesu, a tím dochází ke snížení počtu prací prováděných na stavbě. Lepí 

se k podkladu pomocí polyuretanového lepidla. 

Skladuje se v suchu, nutno chránit před dlouhodobým slunečním svitem. Doprava na sta-

veništi bude zajištěna pomocí užitkového vozu Volkswagen Transporter [6]. Na staveništi 

bude zajištěna pomocí věžového jeřábu SB - 65[7].  

 

 

 

 

Obrázek 4- Polyuretanové střešní lepidlo INSTA-STIK 
STD, tank 10,4kg[10] 
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 Spotřeba: 

 Plocha: 278,99 m2 

 1 dílec: 1 m2 

 1 balení: 3 dílce 

 Celková spotřeba: 278,99/1= 278,99=> 279 dílců, 279/3=93 balení 

 

e)  Tepelná izolace EPS 150 [13] 

Jedná se o stabilizované tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu s vysokou pev-

nosti v tlaku. Tyto izolační desky neobsahují CFC a HCFC známé jako freony a mají 

zvýšenou požární bezpečnost. 

Izolační desky se dodávají v rozměru 1000 x 500 mm a 1000 x 1000 mm a jsou baleny 

do folií v balících max. výšky 500 mm. Nestandardní rozměry 1000 x 2000 mm, 1000 x 

2500 mm jsou páskovány. Desky jsou označeny barvami na boku – hnědá, černá, černá. 

Zamezení dlouhodobému působení slunci. Desky musejí být zabezpečeny proti mecha-

nickému poškození a to jak při transportu, tak při skladování. Doprava na staveništi bude 

zajištěna pomocí užitkového vozu Volkswagen Transporter [6]. Na staveništi se bude ma-

nipulovat ručně.   

 

 

Obrázek 5- Spádové klíny EPS 100 [12] 
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Obrázek 6- Tepelná izolace EPS 150[15] 

 

Spotřeba: 

 Plocha: 278,99 m2 

 1 dílec: 1 000 x 500 = 500 000 mm2 = 0,5 m2 

 1 balení: 5 ks, 2,5 m2 

Celková spotřeba: 278,99/0,5= 557,98 => 558 dílců, 558/5=111,6=> 112 balení  

 

f)  GLASTEK 30 STICKER ULTRA [16] 

Jedná se o samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné 

tkaniny s plošnou hmotností 200g/m2. Vložka ze skleněné tkaniny výrazně zvyšuje pev-

nost pásu. Na horním povrchu pásu je opatřen PE fólií, která je spalitelná. Tyto pásy 

umožní aplikovat bez použití plamene. Dále umožnuje aplikovat přímo na tepelné izolace 

z pěnových plastů. Při aplikaci by teplota neměla klesnou pod 10 °C. Složení pásu se-

stupně z horního povrchu po dolního povrchu: spalitelná PE fólie, snímatelná silikonová 

fólie, SBS modifikovaná asfaltová hmota, skleněná tkanina, SBS modifikovaná asfaltová 

hmota, snímatelná silikonová fólie. 

Pásy jsou dodány v rolích po 10 m2. Pásy budou dopraveny na staveniště pomocí užitko-

vého vozu Volkswagen Transporter [6]. Na staveništi se bude manipulovat ručně nebo 
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pomocí věžového jeřábu SB - 65[7]. Při dopravě a skladování musí být pásy ve svislé 

poloze a musí být chráněny před dlouhodobým působením UV záření a povětrností.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotřeba: 

 Plocha: 278,99 m2 

 1 role: 10 m2 

Celková spotřeba: 278,99/10= 27,899 => 28 rolí 

 

g)  ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR [18] 

Jedná se o hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyes-

terové rohože podélně vyztužené skleněnými vlákny a s břidličným ochranným posypem. 

Tyto hydroizolační pásy mají výrazně lepší rozměrovou stabilitu díky podélnému vyztu-

žení. ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR je určen pro hydroizolaci střech jako vrchní pás. 

Složení pásu sestupně z horního povrchu po dolní povrch: břidličný ochranný posyp, SBS 

modifikovaná asfaltová hmota, impregnovaná polyesterová rohož podélně vyztužená 

skleněnými vlákny, SBS modifikovaná asfaltová hmota, separační PE fólie. Břidličný 

posyp chrání asfaltovou hmotu před účinky UV záření a snižuje povrchovou teplotu. 

Pásy jsou dodávány v balení s plošnou hmotností 5,5 kg/m2. Doprava na staveništi je za-

jištěna pomocí užitkového vozu Volkswagen Transporter [6]. Na staveništi budou mani-

pulovány ručně nebo pomocí věžového jeřábu SB - 65[7]. Doprava a skladování vždy ve 

Obrázek 7- Samolepicí asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER ULTRA[17] 
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svislé poloze. U pásů během skladování musí být zajištěna ochrana proti UV záření a 

povětrností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotřeba: 

 Plocha: 278,99 m2 

 1 role: 7,5 m2 

 1 paleta: 20 rolí 

Celková spotřeba: 278,99/7,5=37,199=> 38 rolí => 2 palety 

 

h)  Přířez asfaltového pásu 

Kotví se v ploše s následným zavařením kotev přířezem pásu pro zachování hydroizolač-

ních vlastností v souvrství asfaltových pásů. Všechny vtoky musí být vodotěsně zasle-

peny přířezem hydroizolačního povlaku nebo těsněny nafukovacími vaky. 

 

i)  Betonová dlažba na podložkách BEST TERASOVÁ [20] 

Jedná se o betonovou dlažbu s protiskluzovým povrchem určená pro použití v exteriéru 

a pro pokládku na podložky min. výšky 15 mm, formát 400×400 mm, pochůzná vrstva 

položené na plastové terče o Ø 147 mm. 

Obrázek 8- Hydroizolační asfaltový pás ELAS-
TEK 50 SPECIAL DEKOR [19] 
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Betonové dlažby se dodávají v balených paletách o 57kusu /1 paletu. Doprava na stave-

niště bude nákladním automobilem Iveco 135-14 [14]. Palety s dlažbou se nesmí skladovat 

na sobě. Při skladování je nutné chránit dlažbu před znečištěním a mechanickým poško-

zením. 

 

 

 

 

 

 

 

Spotřeba: 

Plocha: 278,99 m2 

Formát dlažby: 400x400 mm 

Potřebný počet ks dlažeb: 278,99/(0,4*0,4)= 1 744 ks 

 Rektifikační terč se samonivelační hlavou H70-110 [22] 

Terče mají velký průměr základu 210 mm pro lepší stabilitu. Terče mají vysokou únos-

nost až 3000 kg/ks a jsou výškově stavitelné do 210 mm. Hlava terče má trny se stan-

dardní spárou 4 mm, která umožnuje plynulý odtok vody. 

Terče jsou baleny po 25 ks a budou dopraveny na staveniště pomocí užitkového vozu 

Volkswagen Transporter [6]. Na staveništi se bude manipulovat ručně nebo pomocí vě-

žového jeřábu SB - 65[7]. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9- Betonová dlažba BEST TERA-
COVÁ[21] 

Obrázek 10- Rektifikační terče H70-110[23] 
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Spotřeba: 

Plocha: 278,99 m2 

Formát dlažby: 400x400 mm 

Potřebný počet ks rektifikačního terče: 278,99/(0,4*0,4)= 1743,688=> 1744 kusů 

j) Doplňkové prvky 

 

E.1.3.j.1. Detailová tvarovka DEKPLAN vnitřní roh [24] 

Jedná se o fóliové tvarovky sloužící k posílení hydroizolační bez-

pečnosti v kritických a těžko přístupných místech jako jsou např. 

vnitřní kouty a vnější rohy. 

Tvarovky budou dopraveny na staveniště pomocí užitkového 

vozu Volkswagen Transporter [6]. Na staveništi se bude manipu-

lovat ručně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotřeba: 8 ks 

 

E.1.3.j.2. Detailová tvarovka DEKPLAN vnější roh [26] 

Jedná se o fóliové tvarovky sloužící k posílení hydroizolačního 

bezpečnosti v kritických a těžko přístupných místech jako jsou 

např. vnitřní kouty a vnější rohy. 

Obrázek 11- Detailová tvarovka DEK-
PLAN vnitřní roh[25] 
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Tvarovky budou dopraveny na staveniště pomocí užitkového 

vozu Volkswagen Transporter [6]. Na staveništi se bude manipu-

lovat ručně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spo-

třeba: 4 ks 

 

E.1.3.j.3. TOPWET TWO 125 PVC [28] 

Střešní odvětrací komínek TOPWET s integrovanou bitumeno-

vou manžetou včetně dešťové krytky, výška nad izolace 400mm, 

DN 125. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12- Detailová tvarovka DEKPLAN vnější 
roh[27] 

Obrázek 13- Střešní odvětrací komí-
nek TOPWET TWO[29] 
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TOPWET TWOD 125 PVC [30] 

Prostup parozábranou TOPWET pro napojení TWOP na parotěs-

nou zábranu s integrovanou manžetou z modifikovaného asfalto-

vého pásu. Hloubka pod izolaci 200mm. 

Tyto prvky budou dopraveny na staveniště pomocí užitkového 

vozu Volkswagen Transporter [6]. Na staveništi se bude manipu-

lovat ručně. 

 

 

 

 

 

 

 

Spotřeba: 

 TOPWET TWO 125 PVC – 2 ks 

 TOPWET TWOD 125 PVC – 2 ks 

 

 

E.1.3.j.4. TOPWET TW  125 PVC S [32] 

Střešní vpusť s integrovanou manžetou z modifikovaného asfal-

tového pásu – dvojstěnná s ochranným košem. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14-Prostup parozábranou 
TOPWET TWOD[31] 

Obrázek 15- Střešní vpusť TOPWET TW[33] 
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 TOPWET TWNE v500 PVC [34] 

Nástavec TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného 

asfaltového pásu pro svislé a vodorovné provedení střešních 

vpustí TOPWET DN 125 s těsnicím kroužkem, bez ochranného 

koše. 

Tyto prvky budou dopraveny na staveniště pomocí užitkového 

vozu Volkswagen Transporter [6]. Na staveništi se bude manipu-

lovat ručně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotřeba:  TOPWET TW  125 PVC S – 2 kusy 

  TOPWET TWNE v500 PVC – 2 kusy 

 

E.1.3.j.5. Atikový plech BLIX tl.0,6mm [36] 

Jedná se o pozinkovaný plech s polyesterovým lakem SP35 slou-

žící pro odvod vody a ochraně konstrukce atiky. Rozvinutá šířka 

: 670 mm. 

Atikový plech bude dopraven na staveniště pomocí užitkového 

vozu Volkswagen Transporter [6]. Na staveništi se bude manipu-

lovat ručně nebo pomocí věžového jeřábu SB - 65[7]. 

Obrázek 16- Nástavec TOPWET TWNE 
v500[35] 
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Spotřeba: 

Celková délka atik: 77,5 m  

Délka jednoho prvku: 2 m 

Celková spotřeba: 77,5/2= 38,75=> 39 ks 

 

E.1.3.j.6. STŘEŠNÍ VÝLEZ FDA WIPPRO [38] 

Střešní výlez je opatřen půdními schody GM-4 Eurostep – Isotec, 

obvodovým rámem stavebního otvoru a horní izolované víko 

s rámem. 

Střešní výlez bude dopraven na staveniště pomocí užitkového 

vozu Volkswagen Transporter [6]. Na staveništi se bude manipu-

lovat pomocí věžového jeřábu SB - 65[7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17- Atikový plech BLIX[37] 

Obrázek 18- Střešní výlez FDA WIPPRO[39] 
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Spotřeba: 1 ks 

E.1.3.j.7. Kotvicí body TSL-300 BSR10 [40] 

Kotvící bod s základnu velikosti 150 x 150 mm a ztužený slou-

pek o průměru 42mm. Instaluje se do předvrtaných otvorů po-

mocí mechanických kotev. 

Kotvicí body budou dopraveny na staveniště pomocí užitkového 

vozu Volkswagen Transporter [6]. Na staveništi se bude manipu-

lovat ručně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.1.4. Převzetí pracoviště 

Převzetí pracoviště provede stavbyvedoucí nebo zodpovědná osoba (mistr), který 

sepíše protokol o převzetí a zapíše do stavebního deníku. Před převzetím stave-

niště se provede kontrola předcházející práce zodpovědnou osobou. Kontroluje 

se tyto vlastnosti: čistota podkladu, suchost podkladu, rovinnost podkladu tj. max. 

±5mm na 2m délky, výška atiky, rozměry konstrukce dle projektové dokumen-

tace. Před převzetím staveniště musí být dokončena stopní konstrukce 3.NP, ati-

kové zdivo, prostupy a osazení potrubní vpusti a větracího potrubí.  

 

E.1.5. Personální osazení 

Vedoucí čety:  1 

Izolatéři:  2 

Klempíři:  2 

Jeřábník:  1 

Pomocní pracovníky: 2 

 

Obrázek 19- Kotvicí bod TSL-300 VSR10[41] 
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E.1.6. Pracovní nářadí a pomůcky  

Ochranné pracovní pomůcky:   

    - ochranná přilba 

   - pracovní obuv 

   - ochranné brýle 

   - pracovní rukavice 

Pracovní nářadí:   

- horkovzdušný přistroj LEISTER Triac AT  

230V/1600W s kufrem 

- váleček přítlačný LEISTER 28 mm 

- váleček přítlačný na samolepící asfaltové pásy 

- plynový hořák PB a propanbutanová láhev 

- elektrický nůž na polystyrén Rothenberger 190W 

- tvarové nůžky na plech pneumatické UNI 

- metr, vodováha, váleček, štětka, popisovač, špachtle, 

pásmo, rádýlko 

  Stroje:   - věžový jeřáb SB – 65 

- Nákladní automobil VW Transporter 

 

E.1.7. Pracovní podmínky 

Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [42] o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky.   

 

E.1.8. Pracovní postup 

a) Nanesení penetrace DEKPRIMER 

Před nanesením se důkladně promíchá obsah nádoby. K nanesení jsou 

vhodné štětce, válečky nebo stříkací pistole. Zpracovává se při teplotě min. 

+5°C. Nanáší se za studena rovnoměrně po celé ploše, pak se nechá za-

schnout nanesené vrstvy. Podklad musí být čistý, suchý, soudržný, bez os-

trých výčnělků, bez mastnot.  

b) Osazení střešní vpusti, prostupů 

Práce na střeše můžou pokračovat až po zaschnutí penetračního nátěru. 

Střešní vpust se osadí do předem připraveného otvoru ve stropní konstrukci. 
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Horní líc příruby se osadí tak, aby vpust byla min. 5-10 mm níže než nava-

zující povrch podkladní vrstvy. Vpust musí být osazena tak, aby obvodová 

příruba ležela na okraji otvoru, v případě potřeby se hrany okraje otvoru musí 

zkosit. Před vlastním osazením střešní vpusti do hrdla dešťového odpadního 

potrubí se musí do kruhové drážky hrdla vložit pryžový těsnicí kroužek. 

Délka vsunutí vpusti do hrdla dešťového odpadního potrubí je min. 40 mm. 

c) Osazení střešního výlezu 

Dle montážního návodu 

d) Položení parozábrany  

Jedná se o hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vlož-

kou z AL fólie GLASTEK AL 40 MINERAL. Natavuje se plamenem na za-

schnuté vrstvy nátěru DEKPRIMER. Natavuje se bodově přes šablonu. Hyd-

roizolační pásy se kladou jedním směrem s bočním přesahem 8 cm a čelním 

přesahem min. 10 cm. Spoje nesmějí být nad sebou. Pásy se kladou na vazbu, 

tak aby boční a čelní spoj měl tvar T. Hydroizolační pás se navine na ocelo-

vou trubku. Natavenou část role izolatér posouvá a přitlačuje nohou.  

Následuje provedení parozábrany na atiku. Provádí se pod tepelnou izolací 

až na vrchol atiky. Přechod z vodorovné na svislou rovinu je zajištěn atiko-

vým klínem po celém obvodu střechy. Vodorovný pás se vytahuje na atiku 

min. 100 mm.  

Napojení asfaltových pásů na prostupy se provádí pomocí integrované man-

žety z asfaltového pásu, která je součástí nástavce. Natavuje se plnoplošně 

okolo vpusti s následným přitlačením špachtlí k lící pro zajištění těsnosti 

spoje.  

e) Kotvení kotvících bodů 

Kotvící body jsou kotveny přímo do stropní konstrukce. Vyznačí se místa 

kotvícího bodu dle výkresu střechy. Jeden kotvicí bod je zajištěn čtyřmi kot-

vami. Následně se provede předvrtání otvorů pro chemické kotvy s násled-

ným vyfoukáváním nečistot z otvorů. Závitová tyč spolu s kotvicím lepidlem 

se vloží do otvoru a pro jeho zajištění se použije matice s podložkou. 

f) Lepení spádových klínů 
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Pro vytvoření spádové vrstvy se použije spádové klíny, které současně působí 

jako tepelněizolační vrstva. Spadové klíny z EPS 100 se budou lepit k pod-

kladu pomocí polyuretanového lepidla INSTA-STIK STD. Kladení se pro-

vádí podle kladečského plánu vždy od nejnižších míst tj. od střešního vtoku. 

Lepí se vždy stejná výšková úroveň a pak další. Pro dosažení vazby mezi 

jednotlivými úrovni je nutné každou druhou řadu začínat u úžlabí.  

g) Položení tepelné izolace EPS 150 

Jedná se o rovné desky z pěnového polystyrénu o rozměrech 1000 x 1000 x 

150 mm. Lepí se k podkladu pomocí polyuretanového lepidla INSTA-STIK 

STD. Tepelněizolační desky pokládáme pouze v takové ploše, kterou jsme 

schopni tentýž den překrýt hydroizolační vrstvou. Netěsnosti okolo všech 

prostupujících konstrukcí musí být menší než 6 mm. Jsou-li větší, tak musí 

být dodatečně vyplněny tepelnou izolací. Tepelné izolace se pokládají na sraz 

s překrytím spojů se spádovými klíny. 

h) Pokládání hydroizolační vrstvy [43] 

První vrstva hydroizolační vrstvy je tvořena samolepicími asfaltovými pásy 

GLASTEK 30 STICKER ULTRA. Před použitím se hydroizolační pás roz-

vine v místě blízkosti budoucího použití a nechá se ležet na nějakou dobu 

kvůli eliminaci napětí vneseném při výrobě. Tyto hydroizolační pásy se 

plošně lepí na podklad. Lepení probíhá za postupného strhávání ochranné fó-

lie ze spodní strany pásu. Při zpracování samolepicích asfaltových pásů by 

měla být teplota vzduchu min. +10°C. Samolepicí asfaltové pásy se kladou 

podélně s překrytím 8 cm v bočním spoji a 10 cm v čelním spoji, který sva-

řujeme plamenem. Podélné spoje se provádí přitlačováním válečkem tak, aby 

došlo ke slepení spodní samolepicí vrstvy pásu. Poté se v místě spoje nad-

zvedne horní okraj a zahřeje se spodní asfaltový pás pro zvýšení těsnosti 

spoje. Pásy lepíme tak, aby byly na vazbu. K úpravě asfaltového pásu použí-

váme izolatérské nože. 

Ke zpracování atiky se nejdříve kontroluje kvalita povrchu. Povrch musí být 

bez hran a ostrých výstupků nesmí být zaprášený, z povrchu musí být odstra-

něny nečistoty. Dále povrch musí být opatřen nátěrem DEKPRIMER. Vlh-

kost musí být taková, aby se jeho povrch byl schopen spojit s penetračním 

nátěrem nebo asfaltem. Pokud atiky jsou v požadované kvalitě, tak následuje 

řezání pruhů asfaltových pásů dle rozměru atiky. Přířezy se natavuje zespoda 

z vodorovné plochy. Spodní pás má mít min. 80 mm přesah od atikového 
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klínu. Následuje natavení asfaltového pásu na korunu atiky. Natavuje se ce-

loplošně a poté se mechanicky kotví na dřevěnou fošnu, která je připevněna 

kotvami na atiku.  

Následuje opracování vnitřního koutu. Opracovávání koutu se provádí po 

provedení hydroizolačního pásu GLASTEK 30 STICKER ULTRA a osazení 

atikových klínů. Do koutu a na svislou hranu koutu a atiky se nataví přířez 

univerzální tvarovky s přesahem 30 mm. Dále se nataví koutová tvarovka na 

koruně atiky. Přířezy pásu se natavují v koutu na svislou a vodorovnou pod-

kladní konstrukci. Pás se nenatavuje na atikový klín. Opracování vnějšího 

rohu je obdobné jako opracování vnitřního koutu. Musí být zhotovena první 

hydroizolační vrstva a osazené atikové klíny. Natavení univerzální tvarovky 

na roh a atiku. Netaví se na náběhový klín. U přířezu je překrytí do plochy 8 

cm a s přesahem 3cm. Strany se natavují přířezy rohových tvarovek. 

Opracování střešního vtoku musí být konstrukčně zabezpečeno proti pohybu 

a sníženo o 2 cm oproti ploše hydroizolace. Pás z plochy se navařuje na inte-

grovaný asfaltový límec střešního vtoku. Límec je třeba před navařením pe-

netrovat. 

 

i) Pokládka nášlapné vrstvy 

Nášlapnou vrstvu tvoří betonová dlažba Best terasová. Betonové dlažby Best 

terasová o rozměrech 400 x 400 mm budou položeny na rektifikační terče. 

Terče jsou výškově nastavitelné od 11 mm do 1120 mm umožnuje vyrovnání 

výškových rozdílů i sklonově nastavitelné od 1-5 %. Výškově se upravuje po 

milimetru. Pod terče se přivaří přířez asfaltového pásu, který má funkci 

ochrannou. Při pokládce betonové dlažby na terče se do hlavy terče nasadí 

mezerník. Mezerníky umožňuje nastavit si velikosti mezery mezi dlaždicemi. 

j) Oplechování atiky 

Oplechování atiky probíhá jako jedna z posledních činností na střešním 

plášti. Provede se podkladními zatahovacími pásy, které se montují průběžně 

na obou stranách. Zatahovací pásy se kotví ve dvou řadách po 100 mm. Ople-

chování atiky se provádí se sklonem 3° dovnitř směrem ke střešní 

vpusti a s přesahem 40 mm přes stěnu.  
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E.1.9. Kontrola kvality 

a) Vstupní kontrola 

Před zahájením jakékoliv činnosti provede zodpovědná osoba tj. stavby-

vedoucí nebo vedoucí čety kontrolu PD. Poté následuje kontrola připra-

venosti staveniště a inženýrské sítě. Je nezbytné kontrolovat dodané ma-

teriály, zda jsou v požadované kvalitě a množství dle dodacího listu. 

V neposlední řadě se kontroluje rovinatost povrchu, kde je max. odchylka 

± 5 mm/ 2m délky. Pak se kontroluje pracovní četa, kde vedoucí čety má 

být vyučený pracovník a nezaučení pracovníci provádějí pomocné práce 

a to zejména dopravu materiálu a seznámení pracovníků s technologic-

kým postupem a proškolení BOZP. 

O kontrolách se provede zápis do stavebního deníku s podpisy. 

b) Mezioperační kontrola 

Kontrola strojů, nářadí a pomůcek. Kontroluje se jejich funkčnost, údržba 

a použitelnost. Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo vedoucí čety vizu-

álně.  

Kontrola počasí se provádí den předem. Zde se kontroluje, zda rychlost 

větru není nad 11m/s, pokud rychlost větru bude větší než 11m/s je nutné 

práci na střeše pozastavit. To samé platí pro viditelnost pod 30 m a teplotu 

nižší než +5°C a +35°C. Vše se zapíše do SD. Kontrolu provádí stavby-

vedoucí nebo vedoucí čety měřením. 

Kontrola provedení parozábrany se hlavně zaměřuje na přesahy a prove-

dení spojů. Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo vedoucí čety vizuálně.  

Kontrola střešní vpusti. Kontroluje se její umístění dle PD. Dále se kon-

troluje napojení. Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo vedoucí čety vi-

zuálně a měřením.  

Kontrola provedení spádových klínů. Kontroluje se umístění tepelněizo-

lačních spadových klínů dle kladečského výkresu. Dále se kontroluje kla-

dení desek na sraz a spáry mezi jednotlivými dílci nemají překročit 2 mm. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo vedoucí čety vizuálně a měřením. 

Kontrola provedení tepelné izolace. Kontroluje se tloušťka tepelné izo-

lace a její nalepení. Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo vedoucí čety 

vizuálně a měřením. 
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Kontrola provedení hydroizolace. Kontroluje se provedení spojů, kde ne-

smí vznikat „X“ spoje. Dále se kontroluje dodržení přesahu a těsnosti. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo vedoucí čety vizuálně a měřením. 

Kontrola osazení kotvících prvků a kladení betonové dlažby. Kontroluje 

se počet kotev a jejich rozmístění. Dále se u kotev kontroluje výškové a 

sklonové úpravy jednotlivých kotev. Pak se kontroluje kladení betonové 

dlažby. Mezera mezi dlaždicemi musí mít min. 2 mm pro odtok vody. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo vedoucí čety vizuálně a měřením. 

c) Výstupní kontrola 

Výstupní kontrolu provádí stavbyvedoucí vizuálně a měřením. Kontro-

luje se kompletnost dle PD. Veškeré kontroly budou zapsány do staveb-

ního deníku. 

d) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Ve fázi přípravy koordinátor BOZP zpracuje koordinační plán, podle kte-

rého se budou všichni účastnící stavby řídit.  

Pracovníci budou proškoleni stavbyvedoucím o BOZP, pracovníci budou 

seznámeni s riziky na pracovišti a pracovníci to potvrdí podpisem do sta-

vebního deníku.  

Dále se účastníci výstavby musí řídit dle: 

• Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadav-

cích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [44] 

• Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnější požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí [45] 

• Nařízení vlády č.378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bez-

pečný provoz a používání strojů [46] 

• Nařízení vlády č.362/2001 Sb. o bližších požadavcích na BOZP 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [47] 

• Nařízení vlády č.63/2018 Sb. stanovení technické požadavky na 

osobní ochranné prostředky [48] 

• Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci [49] 
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F. Závěr 

Předmětem této bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení a technologického postupu realizace ploché střechy s následným porovnáním vari-

ant tepelných izolací dané střechy. 

Bytový dům byl navržen s ohledem na funkčnost objektu, energetickou úsporu a hlavně 

ekonomickou stránku. Technologický postup provádění ploché střechy byl zpracován na zá-

kladě teoretických, praktických poznatků a montážních návodů. V technologické části jsou 

konktrétně popsané materiály, nářadí, stroje potřebné k realizaci, pracovní podmínky, pra-

covní postupy a kontroly kvality provedených prací.  

Součásti této bakalářské práce je technická zpráva pro stavební povolení dle vyhlášky 

č.405/2017Sb., položkový rozpočet ploché střechy a harmonogram postupu prací ploché 

střechy. 
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