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Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou jednoplášťových plochých střech a konkrétním 
provedením realizace zastřešení bytového domu. Cílem je dosažení té nejlepší varianty z 
hlediska finančního, časového nebo technologického řešení výstavby ploché střechy bytového 
domu v obci Pístov.  
  
Klíčová slova Plochá střecha, jednoplášťová plochá střecha, zastřešení, spádová vrstva, tepelná izolace, 
polystyren, asfaltové pásy, asfaltový modifikovaný pás, atika, střešní vtok, separační vrstva, 
kamenivo, beton  
  
  
  
Abstract This work deals with the warm flat roofs and the particular embodiment of the cover 
residential building the flat roofs. The aim is to achieve the best options in terms of finance, 
time or technological solutions to the construction of the flat roof of a residential building in 
the village Pístov  
  
Keywords Flat roof, warm flat roof, roofing, screed to fall, thermal insulation, expanded polystyrene, 
asphalt sheet, modifed bitumen membrane, parapet wall, roof drain, separation layer, 
aggregate, concrete  
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ÚVOD 
 
 V této bakalářské práci se zabývám etapou zastřešení bytového domu v obci Pístov u 
Jihlavy. Jedná se o plochou jednoplášťovou střechu, nepochozí. Cílem práce bylo vyhodnotit 
nejlepší variantu provedení, ať už z hlediska finančního, časového nebo technologického. Na 
tuto výherní variantu jsem zpracoval průvodní a souhrnnou technickou zprávu, širší vztahy 
dopravních tras, položkový rozpočet s výkazem výměr, technologický předpis, technickou 
zprávu zařízení staveniště, časový plán, strojní sestavu, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci, posouzení jednotlivých variant ploché střechy, kde je rozebráno: 
hydroizolačního souvrství, jaký materiál, jeho výhody a nevýhody, výběr tepelné izolace, 
skladby střešních plášťů, které odpovídají požadavkům na bytový dům, aby byly z hlediska 
finančního i časového dostupné. 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 A.1 Identifikační údaje 
 A.1.1 Údaje o stavbě 
 

a) název stavby:   Realizace zastřešení bytového domu v obci Pístov 
 
b) místo stavby:   Pístov u Jihlavy, parcela č. 279/8 k.ú. Pístov u 

     Jihlavy, okres  Jihlava, kraj Vysočina 
 
c) předmět dokumentace:  ke stavebnímu řízení 
 

A.1.2 Údaje o žadateli 
     

a) Jdeme na to, s.r.o. (Ing. František Nesmělý, jednatel), Žižkova 14, 602 00, Brno, 
IČO: 12345678 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 

a) Tomáš Kratochvíl, Na Tržišti 303, Nová Říše, 58865 
 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
  projektová dokumentace  katastrální mapa  smlouva o dílo 

 
A.3 Údaje o území 
 

a) rozsah řešeného území  
  
 Objekt se nachází v obci Pístov u Jihlavy, parcela č. 279/8 k.ú. Pístov u 
 Jihlavy, okres Jihlava, kraj Vysočina 
 Zastavěné území:  242 m2 

  Nezastavěné území:  802 m2 
 

b) dosavadní využití  
 
 Parcela se využívá jako manipulační plocha. 
 
c) údaje o ochraně území 

 
  Pro tuto parcelu se nebere zřetel. 
 

d) údaje o odtokových poměrech 
 
 Terén je v mírném svahu. Dešťová voda bude odvedena do kanalizační sítě z 
 plochy parkoviště a na travnaté části bude vsáknuta do půdy. 
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e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
 

Stavba je v souladu s požadavky dotknutých orgánů. 
 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 

Je v souladu. Na jeho místě má vzniknout bytový dům. 
 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Je v souladu s požadavky dotčených orgánů. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 

Pro tuto stavbu nebyly uděleny výjimky ani úlevová opatření. 
 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 

Tato dokumentace nebere zřetel na související investice. 
 

j) seznam pozemků a staveb dotčeným umístěním stavby 
 

Kromě parcely číslo 297/8 se stavba dotkne sousedících pozemků, tj. 279/7, 
270/2, 270/3  a komunikace p.č. 283/1. 
 

A.4 Údaje o stavbě 
 a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 

Objekt je řešený jako novostavba. 
 

b) účel užívání stavby 
 

Stavba pro bydlení. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
 

Jedná se o trvalou stavbu. 
 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 

Stavba není řešena dle jiných právních předpisů. 
 

e)  údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 
Objekt je řešen dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, co se týče prvního 
patra objektu a dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby. 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 

 
Požadavky dotčených orgánů musí být v souladu s realizací objektu a být 
zapsány v projektové dokumentaci. 
 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 
 

Nejsou řešeny 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.) 

 
Zastavěná plocha:   242 m2 
Obestavěný prostor:   1044 m2 
Počet funkčních jednotek:   8 bytů (z toho 2 bezbariérové) 
 

i) základní   bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot,   hospodaření  s  
dešťovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy odpadů a emisí, apod.) 

 
U tohoto objektu není brán zřetel na základní bilance stavby. 
 

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

 
Jedná se o etapu zastřešení. Tato etapa bude trvat celkem 29 dní. Zahájení se 
předpokládá ke dni 11.5.2016 a datum ukončení je plánován ke dni 9.6.2016. 
 

k) orientační náklady stavby 
 

U této etapy zastřešení je rozpočet na 919 873,- kč s DPH 
 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
  SO01 Bytový dům - plochá střecha  SO02 Parkovací plocha  SO03 Inženýrské sítě  SO04 Oplocení  
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B SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 B.1 Popis území stavby 
 a) charakteristika stavebního pozemku 
 

Stavební objekt vznikne v obci Pístov u Jihlavy, parcela č. 279/8 k.ú. Pístov u 
Jihlavy, okres  Jihlava, kraj Vysočina. Pozemek se nachází v zastavěném území 
a počítá se se zřízením bytového domu. Parcelu obklopuje z jižní až západní 
světové strany les. Parcela je rovinatá, mírně svažitá disponující travním 
porostem. Nyní se pozemek užívá jako manipulační plocha. 
 

b) výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 
Byl proveden geologický průzkum, hydrogeologický průzkum a měření 
radonu. Závěry jsou uvedené v jednotlivých přílohách každého měření. 
 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 

U tohoto objektu je brán zřetel na ochranná pásma v místě nově budovaných 
inženýrských sítí, která jsou dodržena. 
 

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

Není brán zřetel. Parcela se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 

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

 
Tento objekt nemá negativní vliv na okolní parcely nebo prostředí. Nevzniká 
zde žádný odpad, pouze odpad komunální, který bude jednou týdně vyvážen 
SMJ. Dešťová voda ze střechy bude odvedena pomocí střešních vpustí a vnitřní 
kanalizace do splaškové kanalizace. Dešťová voda, která dopadne mimo střešní 
konstrukci na stavební parcelu bude buď vsáknuta do zeminy nebo ta, která 
dopadne na parkovací plochy bude odvedena pomocí spádu do splaškové 
kanalizační sítě. 
 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Na tomto pozemku se nenachází objekty k demolici, nejsou zde ani dřeviny, 
které by se musely pokácet. 
 

g) požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 
Nevznikne žádný zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 
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h) územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

 
Pozemek je přístupný z komunikace p.č. 283/1 a technickou infrastrukturu 
tvoří elektrické napětí NN, plynovod STL, vodovodní potrubí, splašková 
kanalizace, sdělovací kabel. Všechny tyto sítě jsou napojeny na stávající 
vedené v kraji vozovky.  
 

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

Pro tuto realizaci konstrukce zastřešení se neuvažuje se souvisejícími 
investicemi. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

 Stavba slouží k účelu bydlení. Celkový počet bytových jednotek je 8 a z toho 2 
byty slouží pro bezbariérové užívání. 1.NP je provedeno jako bezbariérové. Jsou zde 
dva byty, kočárkárna, sklepní kóje. Ve 2.NP se nachází 3 bytové jednotky, stejně tak 
jako ve 4.NP. K objektu bude patřit parkovací stání pro 10 automobilů, z toho 2 pro 
uživatele s omezeným pohybem. Na zadní části pozemku bude zřízeno dětské hřiště. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

Parcela se nachází v obci Pístov u Jihlavy, parcela č. 279/8 k.ú. Pístov u 
Jihlavy, okres  Jihlava, kraj Vysočina. Pozemek je přístupný ze severní strany z 
komunikace p.č. 283/1. Na západní a jižní světové straně se rozprostírá les. Na 
východě je zastavěné území. Parcela je rovinatého území. Na pozemku bude 
vysazena tráva. Nenarušuje okolní zástavbu. 
 

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

 
Bytový dům je o třech nadzemních podlažích bez podsklepení s plochou 
jednoplášťovou nepochozí střechou. Výška objektu je 9.7 m. Celková 
zastavěná plocha je 242 m2. Fasáda na bytovém domě je řešena pomocí dvou 
barev. Jedna část je celobarevná a druhá část budovy je řešena druhou barvou a 
jsou zde natřeny stropy barvou první. Sokl je vysoký 20 cm a tvoří jej kamený 
obklad. Okna s izolačním dvojsklem i dveře jsou dřevěná. Okna v 2.NP i 3.NP 
jsou opatřena zábradlím proti pádu. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

 Technologie výroby u tohoto objektu není řešena. Provozní řešení je pomocí 
dopravní infrastruktury. Pozemek je přístupný ze severní strany komunikací p.č. 
283/1, a nebo pomocí chodníku ze kterého je opět přístup na pozemek objektu. Uvnitř 
objektu je schodiště. První patro a přiléhající komunikace slouží jako bezbariérová. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

 První nadzemní podlaží slouží pro bezbariérový účely. Nachází se tu dva byty 
a veškerý prostor uvnitř objektu je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vstup do 
objektu je ze severní strany. Prostory mimo objekt jako je parkovací stání, tak i zde je 
plocha pro dvě vozidla pro osoby s omezením pohybu. Pozemek je rovinatý. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

 Stavba splňuje vyhlášku č. 265/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Objekt nesmí vykazovat známku špatného provedení kvůli němuž by se mohli osoby 
zranit. Jako opatření se provede protiskluzná podlaha v koupelnách, na schodech, bude 
zřízeno zábradlí, bude zřízena ochrana proti elektrickému proudu. 
 

B.2.6 Základní technický popis staveb 
  Zemní práce 

 - Bude provedeno sebrání zeminy v tloušťce 30 cm a výkopy rýh pro 
budoucí betonové základy. Zeminu umístíme na pozemku objektu. Zemina se 
později použije k úpravám terénu. 

  Základy 
 - Skládají se z monolitických pasů z prostého betonu C12/15 stupně 
prostředí XC0 uložené v nezámrzné hloubce a základové desky tl. 200 mm se 
zabetonovanou kari sítí betonu C 16/20 XC1. 
  Svislé konstrukce 
 - Nosné obvodové zdivo je tvořeno vápenopískovými kvádry značky 
KM Beta SENDWIX P se zateplením. Kvádry (5DF-LP) jsou zděné na lepidlo 
v modulové koordinaci zdiva a tl. 290 mm. Vnější obvodové zdivo je zatepleno 
pomocí fasádního polystyrenu EPS 70 F tl. 160 mm. Vnitřní nosné zdivo je ze 
stejného zdiva jako obvodové. Vnitřní nenosné zdivo je z tl. 115 mm. 
Konstrukce atiky je tl. 240 mm z kvádrů (8DF-LD). 
  Vodorovné konstrukce 
 
 - Jsou provedeny jako monolitické železobetonové prostě uložené tl. 
250 mm dle statického výpočtu z betonu C16/20 stupně prostředí XC1 - suché. 
Dále je na atice proveden žb věnec z betonu C25/30 stupně prostředí XC4 šířky 
240 mm a tl. 150 mm. 
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 Střecha 
 - Konstrukce je plochá jednoplášťová nepochozí. Hydroizolační 
souvrství je z asfaltových SBS modifikovaných pásů tl. 8,3mm. Tato vrstva je 
přitížena praným říčním kamenivem - kačírkem tl. 100 mm oddělena separační 
textílií. Spádová vrstva je vytvořena z EPS 100 S spádových klínů, která je 
lepená pomocí polyuretanového lepidla PUK. Sklon střechy je 3%. Tloušťka 
izolace je 240 mm z EPS 100 S. Jako parozábrana na stropní konstrukci je 
použit asfaltový oxidovaný pás tl. 4,0 mm. 
 

B.2.7 Technická a technologická zařízení (zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby 
 rozhodujících médií) 
 

 Objekt je napojený na stávající inženýrské sítě, které vedou v kraji komunikace 
p.č. 283/1. Jedná se o plynovod STL, vodovod, splašková kanalizace a vedení 
elektrického napětí. Všemi těmito sítěmi bude nově zřízený bytový dům disponovat. 
Odpadní potrubí z bytového domu bude umístěno v šachtách, které jsou umístěny v 
koupelnách bytových jednotek. Zde je i umístěno potrubí od střešních vpustí. Dešťová 
voda se na pozemku vsákne do zeminy nebo bude odvedena pomocí spádu z parkovací 
plochy do kanalizace. Vytápění bude pomocí plynových kotlů, které jsou umístěny v 
každé bytové jednotce, stejně tak ohřev teplé vody. 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
  
 Tato část je zpracována samostatně. Není součástí mé bakalářské práce. 

 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 Kritéria tepelně technického hodnocení 
 

 Střešní konstrukce je řešena jako pasivní. Součinitel prostupu tepla U=0,13 
W/m2K. K tomu je potřebná tloušťka tepelné izolace EPS 100 S 240 mm. 
 

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.) 
 
 Větrání je nucené pomocí oken. U bytů uprostřed objektu, v němž se nachází 
WC, je větrání řešeno pomocí ventilátorů. Vytápění pomocí plynových kotlů 
umístěných v každé bytové jednotce. Ohřev teplé vody je pomocí bojleru, opět 
umístěným v každé bytové jednotce. Odpad pouze komunální, který se vyváží každý 
týden SMJ. Stavba nemá žádný negativní vliv na okolní prostředí. 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 

Na této konkrétní parcele byl naměřený střední radonový index. Bude použito 
izolace proti radonu pro zdravotně nezávadné užívání stavby.  
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b) ochrana před bludnými proudy 
 

Nepředpokládá se vznik bludných proudů a ochranné opatření proti jemu. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
 

V této oblasti se nevyskytuje seizmická činnost, aby měla negativní vliv na 
statiku bytového domu, tudíž se neuvažuje. 
 

d) ochrana před hlukem 
 

Ochrana před hlukem není žádána. V blízkosti stavby se nevyskytuje nadměrný 
zdroj hluku. 
 

e) protipovodňová opatření 
 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Zvláštní posouzení není 
vyžadováno. 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
 

SO03 - Inženýrské sítě 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

Vodovod DN 30-PVC  - 17,3 m 
Plynovod STL 50-PE   - 21 m 
Kanalizace PVC-KG DN 200  - 18,2 m  
El. vedení NN  měď   - 15,5 m 
 

B.4 Dopravní řešení 
 a) popis dopravního řešení 
 

Z komunikace p.č. 283/1 je možné se napojit na komunikaci k bytovému 
domu, kde je parkovací plocha bytového domu. Komunikace je obousměrná 
šířky 6 m. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 

Současná dopravní infrastruktura je obousměrná silnice p.č. 283/1, na tuto se 
napojí komunikace k bytovému domu. 
 

c) doprava v klidu 
 

Počítá se se zřízením 10 parkovacích míst na pozemku bytového domu. Ke 
každé bytové jednotce náleží jedno parkovací místo se dvěma pro lidi s 
omezeným pohybem. Navíc budou sloužit dvě parkovací stání. 
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d) pěší a cyklistické stezky 

 
Chodník, jenž vede podél silnice, je 1,5 m široký a lidé se z něj dostanou k 
bytovému domu pomocí uzavíratelné branky. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy 
 

Nebudou nijak řešeny. Pozemek nemá žádný spád, terén zůstane beze změny. 
 

b) použité vegetační prvky 
 

Na pozemku se oseje zemina travním porostem. Stromy, keře a rostliny 
nebudou řešeny. V okolí parcely je dostatek přírodní vegetace. 
 

c) biotechnická opatření 
 

Stavba nevyžaduje biotechnická opatření 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 

Stavba nijak nenaruší stav životního prostředí. Realizace střešní konstrukce 
neuvede žádné škodlivé látky do ovzduší. Stavba bude splňovat nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Neznečistí vodu ani půdu a odpady budou na staveništi roztříděny a uloženy do 
kontejnerů a do pytlů a následně odvezeny do sběrného dvora skládky Henčov 
k likvidaci nebo recyklaci.  
 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 
Jelikož se jedná o práci na pozemku objektu a na něm se nenachízí památné 
stromy, ani dřeviny, jenž musí být chráněny, tak stavba nenaruší vzhled této 
krajiny. Okolní zástavba i příroda zůstane netknutá stavebními úpravami. 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

Pozemek p.č. 279/8 v obci Pístov u Jihlavy k.u. Pístov u Jihlavy nepatří do 
chráněných území Natura 2000. 
 

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

Bytový dům je vyhovující. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

 
Zřetel se bere na bezpečnostní ochranná pásma v místě nově vybudovaných 
inženýrských sítí.  
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
 Bytový dům splňuje všechny základní požadavky z hlediska plnění úkolu 
ochrany obyvatelstva. Na vyšší ochranu není brán zřetel. 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 

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

Všechny staveništní inženýrské sítě budou napojeny na nově zřízené 
inženýrské sítě, které jsou napojeny k objektu. Na staveništi bude potřeba el. 
energie, která se napojí na skříňku EN. Rozvod energie po stavbě bude pomocí 
staveništních rozvaděčů. Vodovod bude rozveden k sociálnímu zařízení a k 
odběru vody. Kanalizace bude zřízena pouze k sanitární buňce.  
Na místě staveniště jsou vybudované skladovací plochy pro materiál, který se 
doveze. Plocha pro zdivo (SP1 - 1), plocha pro písek (SP - 2), plocha pro 
kačírek (SP - 3) a plocha pro stavební odpad (SO). 
 

b) odvodnění staveniště 
 

Na pozemku se dešťová voda vsákne do zeminy. Staveništní komunikace je 
opatřena štěrkopískovým kamenivem frakce 16/32 mm a tudíž zabraňuje 
rozmočení komunikace. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Na pozemek se stroje, zaměstnanci apod. dostanou z komunikace p.č. 283/1. 
Vjezd na stavbu je opatřen uzamykatelnou bránou. Komunikace na staveništi 
tvoří násyp štěrkopískového kameniva frakce 16/32 mm. Co se týče 
technického připojení, tak na stavbu je potřeba rozvedení elektrické energie. To 
je dosaženo staveništními rozvaděči, které jsou napojeny na el. skříň EN. 
Vodovod je napojený na nové vodovodní potrubí v revizní šachtě a rozveden 
po staveništi. Kanalizace je napojena v revizní šachtě a vedena k sanitárnímu 
zařízení. Sítě, jenž vedou přes komunikaci jsou umístěny v chráničce a jsou 
pod zemí. Po skončení prací na staveništi se sítě odstraní. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

Na staveništi nevznikne nikterak velký hluk. Stavba bude probíhat od 7:00 do 
15:30. Jedná se pouze o chod stavební výtahu, který bude použit nepřetržitě. 
Jinak se nepředpokládá vzniku prašného prostředí, nadměrného hluku, který by 
obtěžoval okolní zástavbu. Stavba bude splňovat nařízení vlády č. 148/2006 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při prácech na 
střeše potom vznikne nepořádek při řezání polystyrénových dílců  a tento 
materiál může být vlivem větru roztroušen po okolí. Pracovníci tento 
nepořádek vždy uklidí. 
 

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

 
Není brán zřetel na asanace, demolice, kácení dřevin. Na pozemku je pouze 
travní porost. Staveniště bude před započetím prací oploceno a bude na něm 
vyznačeno "pozor, stavba, nepovolaným vstup zakázán". 
 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 

Zábory pro tuto stavbu vzniknou pouze při napojení inženýrských sítí na 
stávající, které jsou umístěny v kraji vozovky. Tento zábor je nutné ohlásit na 
úřadě obce a omezit rychlost v místě záboru. Po ukončení prací bude stavební 
úprava uvedena do původního stavu. 
 

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

 
Na stavbě je umístěna plocha pro stavební odpad. Bude zde umístěn kontejner 
a pytle, kde se bude skladovat nespotřebovaný materiál, jako je tepelná izolace 
z pěnového polystyrenu, hydroizolace z asfaltových pásů, osb desky, pz plech, 
papír, plasty, beton, zdivo. Materiál bude roztříděn a odvozen na skládku nebo 
k recyklaci do sběrného dvora skládky Henčov. 
 

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

Sejmutí ornice tloušťky 300 mm se provede jako první práce na stavbě. Tato 
zemina se odhrne k zadní jižní části pozemku a později se rozprostře po 
pozemku, kde bude potřeba. Zemina, co se nespotřebuje, stejně tak zemina z 
výkopových rýh pro základy se odveze na skládku nebo na okolní stavby v 
okolí. 
 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Stavba nenaruší stav životního prostředí. Při realizaci střešní konstrukce bude 
použito strojů, nářadí, které jsou v bezvadném stavu. Nevznikne žádný zásah 
do okolní přírody. Stavební odpad, jenž na stavbě vznikne se roztřídí a odveze 
do sběrného dvora skládky Henčov. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 
Práce na staveništi se musí provádět dle platných bezpečnostních předpisů o 
ochraně zdraví při práci. 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky a dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 

Práce budou probíhat pouze na pozemku bytového domu. V okolí není prostor, 
který slouží pro bezbariérové užívání. 
 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 

Jediná komunikace, která slouží k dopravě materiálu, pracovníků, strojů, je 
komunikace p.č. 283/1. Na této komunikaci se osadí dopravní značení, které 
upozorní řidiče a chodce jdoucí po této komunikaci, že musí dbát bezpečnosti a 
pozornosti.  
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 
Při realizaci střešní konstrukce nebudou nutné speciální podmínky pro 
provádění stavby ani opatření proti účinkům vnějšího prostředí. 
 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Jedná se o etapu zastřešení. Tato etapa bude trvat celkem 29 dní. Zahájení se 
předpokládá ke dni 11.5.2016 a datum ukončení je plánován ke dni 9.6.2016. 
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2 ŠIRŠÍ VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 
 2.1 Pozemek staveniště 
 

Parcela plánované výstavby bytového domu se nachází v obci Pístov u Jihlavy, parcela 
č. 279/8 k.ú. Pístov u Jihlavy, okres  Jihlava, kraj Vysočina. Na pozemek staveniště je 
možné se dostat pouze z obousměrné silnice p.č. 283/1. 
 

  Obr. 1 Pozemek staveniště 
 Vjezd na staveniště je uzamykatelnou bránou se zatáčkou o poloměru 6,5 m. z 
komunikace p.č. 283/1. 
 

   Obr. 2 Vjezd na staveniště   
2.2 Materiál 
 

Potřebný materiál pro realizaci střešní konstrukce, jeho množství, je obsaženo ve 
výkazu výměr z rozpočtového programu Builpower S. Jedná se zejména o 
vápenopískové tvárnice, asfaltové pásy, tepelnou izolaci, lepidlo, maltu, střešní latě, 
osb desky, plech pozinkovaný, spojovací materiál, geotextílie, prané říční kamenivo - 
kačírek, písek a cement. 
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2.3 Doprava materiálu 
 

Materiál, který je obsažený v bodu 2.2 se na staveniště dopraví pomocí nákladního 
automobilu MAN T 06 26.343 FNLC 6x2. Automobil je vybavený hydraulickou 
rukou PALFINGER 9001 s maximální nosností 5,7 tun a zvedací nápravou. Materiál 
se složí na skládku materiálu dle výkresu zařízení staveniště.  
 

2.4 Prodejní místa materiálu 
 

Nákladní automobil vyzvedne materiál celkem ze dvou prodejních míst. Většina 
materiálu bude vyzvednuta ve stavebninách DEK v Jihlavě. Adresa stavebnin je Na 
Hranici 4966/33,58601 Jihlava.  
 

  Obr. 3 Stavebniny DEK v Jihlavě 
 Dále bude vyzvednut kačírek a písek z Žula Rácov s.r.o., Rácov 28, 588 51 Batelov. 
Kačírek se nasype do připravených pytlů. Hmotnost jednoho pytle bude 1 tuna. 
 

   Obr. 4 Žula Rácov  
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2.5 Dopravní trasy 
 

Na silnici, jenž povedou z místa stavebnin  DEK nebo ze Žuly Rácov se 
nepředpokládá komplikace jízdy nebo bezpečnostní opatření pro provoz. Automobil 
nebude přeložený, nebude potřeba doprovodných vozidel. Bude účastníkem běžného 
silničního provozu. Nejvyšší rychlost je max. 90 km/h. 
 
Trasa ze stavebnin DEK na parcelu v obci Pístov u Jihlavy, p.č. 279/8 bude měřit 
necelých 9 km. Převážná část cesty bude po silnici E59, silnici 1. třídy. Na této trase je 
problematické místo kruhový objezd, tunel, napojení se na hlavní silnici a odbočení z 
hlavní silnice na vedlejší. 
 

  Obr. 5 Trasa ze stavebnin DEK na staveniště  
Jihlavský tunel má průjezdný profil 4,8m 
 

    Obr. 6 Jihlavský tunel  
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Kruhový objezd je dlouhý 30,4 m o poloměru 9,5 m a nájezdním výjezdním poloměru 
8,6 m 
 

   Obr. 7 Kruhový objezd 
 Napojení se z vedlejší komunikace (sjezd po silnici I/38) na hlavní silnici č. 602. 
Poloměr zatáčky je necelých 20 m . 
 

 Obr. 8 Sjezd ze silnice I/38 na komunikaci č. 602 
 Odbočení z hlavní komunikace č. 602 na vedlejší. Maximální poloměr zatáčky je  
13,5 m. 
 

 Obr. 9 Napojení se z kom. č. 602 na vedlejší silnici 
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 Trasa ze Žuly Rácov na staveniště bude měřit necelých 21 km. 
 

  Obr. 10 Trasa ze Žuly Rácov na staveniště 
 Napojení se z vedlejší komunikace na hlavní komunikaci "Jihlavská", poloměr zatáčky 
je 10,5 m. 
 

 Obr. 11 Napojení se z ulice Na Mýtě na komunikaci Jihlavská 
 Kruhový objezd ve směru na Jihlavu (silnice č. 602) o délce 44 m, poloměru 21,7 m a 
nájezdním a výjezdním poloměru 12,6 m. 
 

   Obr. 12 Kruhový objezd 
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Odbočeni z hlavní komunikace č. 602 na vedlejší, zatáčka má poloměr 9 m. 
 

 Obr. 13 Napojení se z komunikace č. 602 na vedlejší silnici 
 2.6 Přeprava autojeřábu 

 
Autojeřáb TATRA AD 20 T s podvozkem Tatra 148 6x6 se na staveniště dopraví sám. 
Trasa povede z U Hlavního nádraží 4286/2,586 01 Jihlava na staveniště a měří 
necelých 7 km. 
 

  Obr. 14 Trasa autojeřábu na staveniště  
Hned první křižovatka z ulice U hlavního nádraží na ulici Sokolovská, poloměr je  
7,0 m. 

 Obr. 15 Křižovatka ulic U Hlavního nádraží a Sokolovská 
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Odbočení na sjezd na silnici I/38, poloměr zatáčky je 9,5 m 
 

  Obr. 16 Napojení se na komunikaci I/38 
 Napojení se z vedlejší komunikace (sjezd po silnici I/38) na hlavní silnici č. 602. 
Poloměr zatáčky je necelých 20 m . 
 

  Obr. 17 Sjezd ze silnice I/38 na komunikaci č. 602  
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Odbočení z hlavní komunikace č. 602 na vedlejší. Maximální poloměr zatáčky je  
13,5 m. 
 

  Obr. 18 Napojení se z kom. č. 602 na vedlejší silnici 
 2.7 Odvoz staveništního odpadu 

 
Stavební odpad bude tříděn a odvážen do skládky Henčov u Jihlavy, kde si materiál 
převezmou. Trasa měří necelých 9 km. Materiál bude odvážen pomocí nákladního 
automobilu MAN T 06 26.343 FNLC 6x2. 
 

     Obr. 19 Trasa staveništního odpadu ze staveniště  
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Cesta ze skládky Henčov vede do obce Nové domky, kde se musíme napojit na silnici 
číslo 602. Rychlost na silnici je povolena 50 km/h a poloměr zatáčení je 8,5 m. 
Musíme dát přednost vozidlům jedoucí po hlavní silnici č. 602. 
 

 Obr. 20 Napojení se na silnici č. 602 ze skládky 
 Po silnici č. 602 se dostavíme do města Jihlavy. Tudy jedeme rovně po ulici Hradební 
odbočíme na světelném semaforu doleva, na ulici Benešova. Poloměr zatáčení je 10 m. 
 

  Obr. 21 Světelná křižovatka ulic Hradební a Benešova  
Odbočení z hlavní komunikace č. 602 na vedlejší. Maximální poloměr zatáčky je  
13,5 m. 
 

 Obr. 22 Napojení se z kom. č. 602 na vedlejší silnici  
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Stavba: 01 Rozpočet pro realizaci zastřešení bytového domu v obci Pístov
Objekt: 01 Plochá střecha
Rozpočet: 01 Rozpočet zastřešení bytového domu
Objednatel: Čeněk Vytlačil IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 12345678
DIČ:

Vypracoval: Tomáš Kratochvíl

Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Snížená DPH 15 % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH 21 % CZK
Zaokrouhlení CZK
Cena celkem s DPH CZK

v dne    26 5 2016

Za objednatele

419 974,73

0,00
36 201,23

548 333,80 211 892,00

Za zhotovitele

0,00
0,00

0,00
0,00 36 201,23

760 225,80

0,00

159 647,00
0,20

919 873,00

760 225,80

128 359,07

Žižkova 14, 602 00, Brno

62 226,57
113 464,20

0,00
533 438,93

0,000,00

Položkový rozpočet stavby

190 585,64
Dodávka

Jdeme na to s.r.o.,

Montáž Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem %

3 HSV 64 966,92 32 014,49 96 981,41 13
4 HSV 13 318,05 3 565,70 16 883,75 2
63 HSV 50 074,10 10 296,74 60 370,84 8
99 HSV 0,00 16 349,64 16 349,64 2
712 PSV 157 391,99 49 820,69 207 212,68 27
713 PSV 239 959,82 55 788,22 295 748,04 39
721 PSV 6 221,74 236,21 6 457,95 1
762 PSV 8 489,94 4 083,44 12 573,38 2
767 PSV 7 911,24 3 535,64 11 446,88 2
ON ON 0,00 36 201,23 36 201,23 5

Cena celkem 548 333,80 211 892,00 760 225,80 100

Ostatní náklady

Izolace tepelné
Vnitřní kanalizace
Konstrukce tesařské
Konstrukce zámečnické

Vodorovné konstrukce
Podlahy a podlahové konstrukce
Staveništní přesun hmot
Živičné krytiny

Svislé a kompletní konstrukce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S: 01
O: 01
R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk.

Nhod 
/ MJ

Nhod 
celk.

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 96 981,41 64 966,92 32 014,49 103,91
1 311412114R00 Sendwix P, zdivo tl. 240 mm, EPS tl. 160 mm,omítka m2 44,28375 2 190,00 96 981,41 1 467,06 64 966,92 722,94 32 014,49 2,35 103,91

Atika : (8,08+1,0+2,5+1,0+8,08+12,08+4,62+2,0+9,58+2,0+4,46+12,08)*0,625 42,17500
ztratné : 0,05 2,10875

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 16 883,75 13 318,05 3 565,70 10,89
2 273326131RU1 Věnec z betonu železového C25/30, XC4 odolnost proti korozi způsobené 

karbonací
m3 2,49928 2 795,00 6 985,49 2 547,57 6 367,09 247,43 618,40 1,05 2,63

ŽB věnec : 
(8,08+1,0+2,5+1,0+8,08+12,08+4,62+2,0+9,58+2,0+4,46+12,08)*0,24*0,15

2,42928

ztratné : 0,07 0,07000
3 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 t 0,29841 33 170,00 9 898,26 23 293,31 6 950,96 9 876,69 2 947,30 27,67 8,26

vodorovná výztuž : (67,48*4*0,89)/1000 0,24023
třmínky 532 mm : (((67,48/0,25)*0,523)*0,22)/1000 0,03106
ztratné : 0,1 0,02713

Položkový rozpočet 
Rozpočet pro realizaci zastřešení bytového domu v obci Pístov
Plochá střecha
Rozpočet zastřešení bytového domu



Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 60 370,84 50 074,10 10 296,73 17,09
4 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) m3 22,61080 2 670,00 60 370,84 2 214,61 50 074,10 455,39 10 296,73 0,76 17,09

SBS MAP samolepící vodorovně : 
((2*9,1)+(1*7,6)+(1*7,6)+(9,09*10,6)+(9,09*10,6))*0,1

22,61080

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16 349,64 0,00 16 349,64 19,61
5 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 63,86580 256,00 16 349,64 0,00 0,00 256,00 16 349,64 0,31 19,61

Díl: 712 Živičné krytiny 207 212,68 157 391,99 49 820,69 148,09
6 711111001RT1 Penetrační nátěr, 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci m2 278,40500 8,20 2 282,92 0,00 0,00 8,20 2 282,92 0,03 7,66

vodorovná plocha : (2*9,1)+(1*7,6)+(1*7,6)+(9,09*10,6)+(9,09*10,6) 226,10800
svislá plocha : 
(8,08+1,0+2,5+1,0+8,08+12,08+4,62+2,0+9,58+2,0+4,46+12,08)*0,775

52,29700
7 712331101R00 Povlaková krytina střech do 10°, AIP na sucho m2 278,40500 6,00 1 670,43 0,00 0,00 6,00 1 670,43 0,02 5,85

SBS MAP samolepící vodorovně : 
(2*9,1)+(1*7,6)+(1*7,6)+(9,09*10,6)+(9,09*10,6)

226,10800
SBS MAP samolepící svisle : (67,48*0,775) 52,29700

8 712341559R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 550,39940 75,10 41 334,99 10,02 5 515,00 65,08 35 819,99 0,20 110,08
SBS MAP vodorovně : (2*9,1)+(1*7,6)+(1*7,6)+(9,09*10,6)+(9,09*10,6) 226,10800
SBS MAP svisle : (67,48*0,775) 52,29700
OAP vodorovně : (2*9,1)+(1*7,6)+(1*7,6)+(9,09*10,6)+(9,09*10,6) 226,10800
OAP svisle : 
(8,08+1,0+2,5+1,0+8,08+12,08+4,62+2,0+9,58+2,0+4,46+12,08)*0,68

45,88640
9 713191100R00 Položení separační textílie m2 236,23000 22,80 5 386,04 0,00 0,00 22,80 5 386,04 0,07 16,54

Vodorovná plocha : (2*9,1)+(1*7,6)+(1*7,6)+(9,09*10,6)+(9,09*10,6) 226,10800
Svislá plocha : (67,48*0,150) 10,12200

10 11163230R Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER kg 283,97310 43,10 12 239,24 43,10 12 239,24 0,00 0,00 0,00 0,00
vodorovná plocha : (2*9,1)+(1*7,6)+(1*7,6)+(9,09*10,6)+(9,09*10,6) 226,10800
svislá plocha : 
(8,08+1,0+2,5+1,0+8,08+12,08+4,62+2,0+9,58+2,0+4,46+12,08)*0,775

52,29700
ztratné : 0,02 5,56810



11 62831115R Pás asfaltovaný oxidovaný  DEKBIT Al S 40 m2 312,79356 93,00 29 089,80 93,00 29 089,80 0,00 0,00 0,00 0,00
OAP vodorovně : (2*9,1)+(1*7,6)+(1*7,6)+(9,09*10,6)+(9,09*10,6) 226,10800
OAP svisle : 
(8,08+1,0+2,5+1,0+8,08+12,08+4,62+2,0+9,58+2,0+4,46+12,08)*0,68

45,88640
Ztratné + překryvy : 0,05+0,1 40,79916

12 628522503R Pás modif. asfalt Elastek 50 special dekor modroze m2 320,16575 180,50 57 789,92 180,50 57 789,92 0,00 0,00 0,00 0,00
SBS MAP natavený vodorovně : 
(2*9,1)+(1*7,6)+(1*7,6)+(9,09*10,6)+(9,09*10,6)

226,10800
SBS MAP natavený svisle : (67,48*0,775) 52,29700
ztratné + překryvy : 0,05+0,1 41,76075

13 62852268R Pás modifikovaný asfalt samolep Glastek 30 sticker m2 320,16575 141,00 45 143,37 141,00 45 143,37 0,00 0,00 0,00 0,00
SBS MAP samolepící vodorovně : 
(2*9,1)+(1*7,6)+(1*7,6)+(9,09*10,6)+(9,09*10,6)

226,10800
SBS MAP samolepící svisle : (67,48*0,775) 52,29700
Ztratné + překryvy : 0,05+0,1 41,76075

14 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 236,48000 32,20 7 614,66 32,20 7 614,66 0,00 0,00 0,00 0,00
vodorovná plocha : (2*9,1)+(1*7,6)+(1*7,6)+(9,09*10,6)+(9,09*10,6) 226,10800
svislá plocha : (67,48*0,150) 10,12200
Ztratné + překryvy : 0,05+0,2 0,25000

15 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t     4,94831 942,00 4 661,31 0,00 0,00 942,00 4 661,31 1,61 7,96
Díl: 713 Izolace tepelné 295 748,04 239 959,82 55 788,22 173,82

16 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK m2 1 061,01490 93,90 99 629,30 42,94 45 559,98 50,96 54 069,32 0,16 169,76

EPS 100 S tl. 30 mm : (12,8+18,28+8,51)*0,03 1,18770
EPS 100 S tl. 60 mm : (24,16+16,80) 40,96000
EPS 100 S tl. 90 mm : (18,69+20,80) 39,49000
EPS 100 S tl. 120 mm : (9,09+15,42+226,1+226,1) 476,71000
EPS 100 S tl. 150 mm : (9,09+20,37) 29,46000
EPS 100 S tl. 180 mm : (31,01) 31,01000
Spádové klíny : 
(2*9,1)+(1*7,6)+(1*7,6)+(9,09*10,6)+(9,09*10,6)+99,61+88,4+8,51

422,62800
EPS 100 S tl. 80 mm (svislá) : (67,48*0,24) 16,19520
Náběhové klíny : (67,48*0,05) 3,37400

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.



17 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100S  1000 x 500 mm m3 77,97205 2 040,00 159 062,98 2 040,00 159 062,98 0,00 0,00 0,00 0,00
EPS 100 S tl. 30 mm : (12,8+18,28+8,51)*0,03 1,18770
EPS 100 S tl. 60 mm : (24,16+16,80)*0,06 2,45760
EPS 100 S tl. 90 mm : (18,69+20,80)*0,09 3,55410
EPS 100 S tl. 120 mm : (9,09+15,42+226,1+226,1)*0,12 57,20520
EPS 100 S tl. 150 mm : (9,09+20,37)*0,15 4,41900
EPS 100 S tl. 180 mm : (31,01)*0,18 5,58180
EPS 100 S tl. 80 mm (svislá) : (67,48*0,24)*0,08 1,29562
Ztratné : 0,03 2,27103

18 28375971R Deska spádová EPS 100 S Stabil m3 15,24075 2 260,00 34 444,10 2 260,00 34 444,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Spádové klíny 50/80 : 0,065*219 14,23500
Spádové klíny 20/50 : 0,035*8 0,28000
ztratné : 0,05 0,72575

19 28375980R Klín pro hrany EPS 50 x 50 x 1000 mm m 70,85400 12,60 892,76 12,60 892,76 0,00 0,00 0,00 0,00
OAP svisle : (8,08+1,0+2,5+1,0+8,08+12,08+4,62+2,0+9,58+2,0+4,46+12,08) 67,48000
Ztratné : 0,05 3,37400

20 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t     2,21793 775,00 1 718,90 0,00 0,00 775,00 1 718,90 1,83 4,06
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 6 457,95 6 221,74 236,21 0,72

21 721233115R00 Vtok střešní PVC D 110 mm kus 2,00000 1 635,00 3 270,00 1 561,17 3 122,34 73,83 147,66 0,23 0,45
Střešní vtok : 2 2,00000

22 721239101R01 Kus prodlužovací PP HL65H s živičným pásem, ke střešnímu vtoku pro 2plášť. 
střechu

kus 2,00000 1 591,00 3 182,00 1 549,70 3 099,40 41,30 82,60 0,13 0,25
Nástavec : 2 2,00000

23 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t     0,01166 510,00 5,95 0,00 0,00 510,00 5,95 1,52 0,02



Díl: 762 Konstrukce tesařské 12 573,38 8 489,94 4 083,44 11,41
24 762342203R00 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm m2 16,19520 50,70 821,10 0,00 0,00 50,70 821,10 0,16 2,53

Střešní latě : 67,48*0,24 16,19520
25 762441111R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,přibíjením m2 32,39040 77,40 2 507,02 0,00 0,00 77,40 2 507,02 0,24 7,81

Obložení osb deskami : 67,48*0,48 32,39040
26 60517111R Lať střešní 40x60 mm m3 0,34655 5 765,00 1 997,86 5 765,00 1 997,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Stojatá lať : 0,04*0,06*67,48 0,16195
Ležatá lať : 0,04*0,06*67,47 0,16193
Ztratné : 0,07 0,02267

27 60725016R Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm m2 32,46040 200,00 6 492,08 200,00 6 492,08 0,00 0,00 0,00 0,00
OSB deska : 67,48*0,48 32,39040
Ztratné : 0,07 0,07000

28 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t     0,61259 1 233,00 755,32 0,00 0,00 1 233,00 755,32 1,75 1,07
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 11 446,88 7 911,24 3 535,65 10,83

29 767422111R00 Montáž opláštění - oplechování atiky m 67,48000 51,30 3 461,72 3,18 214,59 48,12 3 247,14 0,15 9,99
Oplechování atiky : 67,48 67,48000

30 13814183R Plech Pz jakost 10004.2 tl.0,55 mm, povlak 275g/m2 t 0,27836 27 650,00 7 696,65 27 650,00 7 696,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Pz plech tl. 0,55 : ((67,48*0,625*0,0055)/0,001)/1000 0,23196
(((67,48*0,625*0,0055)*0,2)/0,001)/1000 0,04639

31 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t     0,28038 1 029,00 288,51 0,00 0,00 1 029,00 288,51 3,01 0,84
Díl: ON Ostatní náklady 36 201,23 0,00 36 201,23 0,00

32 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 36 201,23 36 201,23 0,00 0,00 36 201,23 36 201,23 0,00 0,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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 1  Obecné informace 
 
1.1 Identifikační údaje  
Název stavby:   Bytový dům v obci Pístov u Jihlavy 
 
Místo stavby:   Pístov u Jihlavy, parcela č. 279/8 k.ú. Pístov u Jihlavy, okres 
    Jihlava, kraj Vysočina 
 
Stavebník:   Jdeme na to, s.r.o. 
    Žižkova 14, 602 00, Brno 
    IČO: 12345678 
 
Zpracovatel dokumentace: Tomáš Kratochvíl (hlavní projektant) 
    Projektová činnost ve výstavbě 
    Na Tržišti 303, 588 65, Nová Říše 
    IČO: 12345678 
 
Charakter stavby:   Novostavba 
 
Účel stavby:   Bydlení 
 
1.2 Obecné informace o stavbě  
Zastavěná plocha:  242 m2  
 
Obestavěný prostor:  1044 m2 
 
Počet podlaží:   3 nadzemní podlaží 
 
Dělení stavby na stavební objekty: 
 
 SO01: Bytový dům - plochá střecha 
 SO02: Parkovací plocha 
 SO03: Vodovodní přípojka 
 SO04: Kanalizační přípojka 
 SO05: Přípojka pro elektrické vedení NN 
 SO06: Přípojka pro plynovod STL 
 SO07: Oplocení pozemku 
 
 Bytový dům bude postaven v obci Pístov u Jihlavy, parcela č. 279/8 k.ú. Pístov u 
Jihlavy. Parcela je ve vlastnictví investora. Pozemek je situovaný vchodem na severní-
severovýchodní stranu. Na východní straně je zastavěné území, na jižní a západní straně se 
nachází les. Objekt je přístupný ze severní strany silnicí p.č. 283/1. Plocha parcely je rovinatá 
s nadmořskou výškou 525 m.n.m. 
 Světlá výška podlaží je 2,75 m a výška budovy je 9,9 m. Objekt slouží k bydlení. První 
podlaží je bezbariérové a nacházejí se tu dva byty. Druhé podlaží už není řešeno jako 
bezbariérové a nacházejí se tu 3 byty stejně jako v podlaží třetím. 
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Konstrukční řešení: 
 
 Vodorovné konstrukce 
  Stropní konstrukce bude provedena jako monolitická deska prostě podepřená z 
  betonu C25/30 stupně prostředí XC4 - střídavě mokré a suché tl. 250 mm dle 
  statického výpočtu, který není součástí mé bakalářské práce. 
  
 Střecha 
  Jednoplášťová plochá nepochozí se spádovou vrstvou z EPS klínů. Touto 
  konstrukcí se zabývám detailněji v technologickém předpise.  
 
1.3 Obecná informace o procesu  

 Plochá střecha je provedena na stropní konstrukci tl. 250 mm z monolitického 
betonu C 25/30 stupně prostředí XC4. Atika je z vápenopískových kvádrů SENDWIX 
tl. 240 mm a výšky 600 mm. Konstrukci ztužuje ve vodorovném směru žb věnec z 
betonu C25/30 stupně prostředí XC4 tl. 240 mm a výšky 150 mm. 
 Jako první opatření je proveden penetrační nátěr DEKPRIMER po celé 
vodorovné a svislé ploše. Na něj se celoplošně nataví oxidovaný asfaltový pás 
DEKBIT AL S 40 tl. 4,0 mm. Poté je dle kladečského plánu položena tepelná izolace 
EPS 100 S tl. 240 mm, tj 2 x 120 mm a EPS 100 S klíny, které jsou vyrobeny na 
zakázku. Spojení tepelné izolace je pomocí lepidla PUK. Konstrukce má stejný spád 
3%. Dále je položena 1. vrstva hydroizolačního souvrství z sbs modifikovaného 
asfaltového pásu GLASTEK 30 STICKER ULTRA tl. 3,0 mm, který je samolepící. 
Na něj navazujeme 2. hydroizolační vrstvou z sbs modifikovaného asfaltového pásu 
ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR tl. 5,3 mm, který se celoplošně nataví na podklad. 
Konstrukce se přitíží praným říčním kamenivem tl. 100 mm na ochrannou textilii ze 
100% polypropylenu. 
 Atika se zaizoluje tepelným polystyrenem EPS tl. 80 mm a vytvoří se spád 
pomocí osb desek na hodnotu 5%. Oplechování atiky je z pozinkovaného plechu tl. 1,0 
mm. 

 
2  Připravenost a převzetí pracoviště 
 
2.1  Připravenost staveniště 
   Na staveniště je přístupová cesta ze silnice p.č. 283/1 uzamykatelnou bránou. 

Celý objekt je zabezpečen proti vstupu cizím osobám mobilním oplocením výšky 2,0 
m. K objektu slouží pouze jeden vjezd. Staveništní komunikace je tvořeno ze 
štěrkopískového kameniva frakce 16/32 mm a je zhutněna. Maximální rychlost po 
staveništi je 30 km/h a u výjezdu ze stavby je brát zřetel na dopravní značení. U vjezdu 
na staveniště jsou stavební buňky pro stavbyvedoucího, sanitární zařízení a buňka pro 
zaměstnance. Jsou zde zřízeny staveništní inženýrské sítě a to elektrické napětí, které 
je napojeno na staveništní buňky, stavební výtah, míchačku a pro ruční stroje. 
Elektrika NN vede po povrchu a přes komunikaci vede v chráničce. Vodovod je 
napojený na sanitární buňku a k místu odběru vody. Splašková kanalizace je napojena 
na sanitární zařízení. Dále jsou na staveništi umístěny plochy pro uskladnění 
materiálu. Venku se skladuje zdivo, písek, kamenivo. Zdivo je skladované na palteách, 
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které jsou umístěny blízko stavebního výtahu. Jsou položeny na terénu, který je 
rovinatý. Písek je složený na pásech linolea, který je umístěný u stavební míchačky na 
beton. Písek bude dovezený na stavbu v pytlích, které se složí u objektu blízko 
budoucího postavení autojeřábu. Ostatní materiál je skladován uvnitř objektu. Jedná se 
zejména o asfaltové pásy, separační textílii, penetraci, tepelnou izolaci, materiál k 
oplechování atiky, osb desky, spojovací materiál, veškeré nářadí potřebné k procesu 
střechy. Nezbytnou součástí staveniště je místo pro stavební odpad, kde budou 
připravené pytle na odpad asfaltových pásu, tepelné izolace. Pro komunální odpad 
budou sloužit dvě popelnice, které se každý týden vyvezou. 

 
2.2 Připravenost pracoviště 

   Před započetím prací musíme zkontrolovat připravenost stropní konstrukce, 
která tvoří podklad pro střešní vrstvu. Ujistíme se, že je beton patřičně vyschlý a jeho 
vlhkost není větší, jak 6%, protože ho uzavřeme asfaltovým pásem a to by nám už 
nevyschl. Pokud nebude dostatečně vyschlý, počkáme se započetím prací. Dále 
kontrolujeme rovinnost betonu na dvou metrové lati, kde je odchylka ± 5 mm. 
Zkontrolujeme, zda jsou na střeše otvory pro umístění střešních vtoků a zda jsou 
provedeny správně a zda jich je tolik, jako ve výkresové dokumentaci. Odpadní 
kanalizace a komíny musí být dokončeny.  
 

3 Materiál, doprava, skladování  
 
3.1 Výpis materiálu 
  

Zdivo  
Sendwix 8 DF-LD:   42,2  =>709 ks => 15 palet 
Sendwix 2 DF-LD:   -  => 24 ks => 1/2 palety 
 
Lepidlo  
ZM 921 - SX:    32,4  => 133 kg => 6 pytlů 
    
Malta  
ZM 920:    16,2  => 315 kg => 8 pytlů 
 
Fasádní polystyren  
EPS 70 F tl. 160 mm:   52,3  => 35 balení 
 
Izolace proti vodě  
penetrace:     278,4 m2  => 55,7 kg => 5 ks (12 kg/1 bal) 
oxidovaný AP:    312,8 m2  => 32 ks => 2 palety + 2 role 
modif. AP 1. vrstva:   320,2 m2 => 33 ks => 1 paleta + 13 rolí 
modif. AP 2. vrstva:   320,2 m2 => 33 ks => 1 paleta + 13 rolí 
geotextílie:    236,5 m2 => 3 ks  
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Tepelná izolace  
z EPS 100 S 
tl. 240 mm (2x120 mm):  452,12 m2 => 227 bal 
tl. 30 mm:    39,6 m2 => 20 bal  
tl. 60 mm:    41 m2  => 21 bal 
tl. 90 mm:    39,5 m2 => 20 bal  
tl. 120 mm:    24,5 m2 => 13 bal 
tl. 150 mm:    29,5 m2 => 15 bal 
tl. 180 mm:    31 m2  => 16 bal 
 
z EPS 100 S spádových klínů 
- 20/50 mm:    8 m2  => 8 ks 
- 50/80 mm:    218,11 m2 => 219 ks 
 
svislá izolace z EPS 100 S 
tl. 80 mm:    16,2 m2 => 9 bal 
 
OSB desky tl. 22 mm (2500 x 1200 mm): 32,5 m2 => 15 ks 
 
Střešní latě  
 lať střešní 40 x 60 mm:  135 m 
 
Plech Pz tl. 1,0 mm (1,25 x 2,5 m):  0,28 t  => 15 ks 
 
Stabilizační vrstva říční kamenivo fr. 16/32 mm: 22,6 m3 => 16 ks pytlů (16 tun) 
 
Cement portlandský směsný cement 32,5R: 375 kg  => 15 ks 
 
Písek frakce 0-4 mm:   1125 kg 
 

3.2 Doprava 
 

Primární doprava   
 Veškerý sortiment bude na stavbu dovezen ze stavebnin DEKTRADE a.s. Na 
Hranici 4966/33 v Jihlavě pomocí nákladního automobilu MAN 8x4 s hydraulickou 
rukou pro skládání palet. Jedná se o Zdivo, asfaltové pásy, tepelnou izolaci, 
oplechování atiky, cement, lepidlo, střešní vpusti, penetrace, geotextílie, spojovací 
materiál, lepidlo puk. Dále je na stavbu přivezen písek, štěrkopísek, prané říční 
kamenivo ze Žula Rácov, s.r.o. 
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Sekundární doprava  Ve vodorovném směru po staveništi je doprava materiálu pomocí koleček ze 
skládky k výtahu. Na skládku nám osadí materiál nákladní automobil s hydraulickou 
rukou. 
 Vertikální doprava je řešena pomocí stavebního výtahu GEDA 500 z/zp, jak 
materiálu, tak osob. Mobilní jeřáb nám zvedne pytle s kamenivem k přitížení 
konstrukce. 
 

3.3 Skladování  
 Skladování materiálu na staveništi je řešeno pomocí staveništních skládek. 
Skladovací plochy jsou zobrazeny na výkrese (viz ZS). Venku budeme skladovat 
materiál pro zdění na paletách (SP - 1), které jsou umístěny blízko výtahu a stojící na 
terénu. Písek bude složený na starém linoleu u stavební míchačky na beton (SP - 2). 
Pytle s kamenivem se položí pomocí hydraulické ruky z nákladního automobilu na 
určené místo (SP - 3), celkem 16 pytlů. První dovezená várka bude po 8 pytlích a 
později se doveze zbytek 8 pytlů s kamenivem. Ostatní materiál je skladovaný uvnitř 
objektu, který bude dopravován pomocí koleček ke stavebnímu výtahu.  
 Materiál bude ve vnitřních prostorách uzamčen proti odcizení a chráněn vůči 
klimatickým podmínkám. Ve venkovních prostorách bude chráněn proti klimatickým 
vlivům plachtami.  
 Asfaltové pásy musí být skladovány ve svislé poloze a na rovném podkladu. 
Tepelná izolace se umístí taktéž uvnitř objektu a naskládá se na sebe. Materiál k 
oplechování atiky umístíme na paletu na sebe, stejně jako osb desky. Budou zde 
umístěny i spojovací materiály jako jsou hřebíky vruty, nýty, lepidlo a cement, opět 
položeny na sobě. 
 

4  Pracovní podmínky 
 
4.1 Obecné pracovní podmínky 
  Před započetím práce budou zaměstnanci seznámeni s BOZP a řádně 

proškoleni. Jejich nedílnou výbavou budou pracovní pomůcky, vesty a přilba.  
 Pracovní doba staveniště bude od 7:00-11:30 - 12:00-15:30, tj. 8 hodinová 
doba s půlhodinovou přestávkou. 
 Stavba se bude provádět při vhodných klimatických podmínkách. Musí být 
dobrá viditelnost, která nesmí být horší jak 30 m. Nesmí pršet, protože nánosy deště 
by nám znemožňovaly práci na střeše. Vítr nesmí přesáhnout rychlost 11 m/s.  
 

4.2 Pracovní podmínky procesu 
  Stropní konstrukce tvořící podklad pro střešní konstrukci musí být únosný a 

splňovat pevnost, která po 5 dnech tvoří alespoň 80%. Podklad musí být rovný a 
zbavený nečistot. Vlhkost musí být odstraněna nebo nesmí překročit hranici 5%. Při 
betonování žb věnce nesmí klesnout teplota pod 5°C, potom bychom museli použít 
plastifikátory. U betonování musíme hlídat teplotu, protože když nám překročí teplota 
nad 30°C, beton začne vysychat, tudíž ho musíme kropit vodou v pravidelných 
intervalech. U provádění asfaltových pásů je dovoleno pracovat i při nízkých teplotách 
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než 5°C, ale doporučená hodnota je 5°C. Tepelná izolace se provádí při teplotě 
alespoň 5°C, protože jinak by se desky nespojily s lepidlem.  

5 Personální obsazení 
 
5.1 Složení pracovní čety 
  Izolatér  4  stavební dělník 2  zedník   2   tesař   2  klempíř  2  pomocný dělník 2 
 
6 Stroje, nářadí, pracovní pomůcky 
 
6.1 Stroje 
  nákladní automobil MAN s hydraulickou rukou  stavební výtah GEDA 500 z/zp  mobilní jeřáb Tatra AD 20 T  míchačka o objemu 180 l 
 
6.2 Nářadí 
  motorová pila  příklepová vrtačka  vrtačka AKU  hořák na propan-butan + bomba  ruční pila  nůžky na plech  ohýbačka  pájka 
 
6.3 Pracovní pomůcky 
  ochranná přilba  pracovní rukavice  ochranné brýle  pracovní oblečení  reflexní vesta  pracovní obuv (při provádění asfaltových pásů bude obuv opatřena 

měkkou podrážkou) 
 
 Bližší specifikace strojů bude v části 7 - stavební stroje 
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7  Pracovní postup 
 
7.1 Podklad 
  Stropní konstrukce, která tvoří podklad pro plochou střechu musí splňovat tyto 
 parametry:    vlhkost podkladu nesmí být větší než 6%  pevnost betonu musí být 80%  konstrukce musí být únosná pro budoucí zátěž  rovinatost na 2m lati nesmí být větší jak ± 5 mm  hladký, čistý a suchý povrch  zkontrolujeme prostupy pro střešní vpusti a odpadní trubky a komíny 
 
7.2 Stavba atiky 
 Pomocí nivelace zjistíme výšky rohů konstrukce. Od nejvyšší výšky začneme nanášet 

maltu ZM 920 mezi dvě zakládací soupravy. Maltu srovnáváme pomocí hliníkové latě. 
Výška po nanesení malty musí být po celém obvodu stejná.  
Nejprve osadíme cihlu 2DF-LD v rohu do malty. Na ní osadíme druhou tvarovku do 
lepidla ZM 921 - SX. Svislost a rovinnost kontrolujeme pomocí vodováhy a gumové 
paličky.  
K položené rohové cihle připojíme cihlu 8DF-LD (248x240x248) , kde se musí styčná 
spára promaltovat a pokládka tvarovek je podle vodorovného provázku. Vytékající 
malta po přiťuknutí tvarovky se musí odstranit.  
 
 

  
Nyní se osazují cihly 8DF-LD na pero a drážku na každou stranu objektu. 
Vazba druhého rohu je dle stejných tvarovek, jenž jsou umístěny kolmo na tvarovky v 
1. vrstvě. Nanášení lepidla je pomocí zubové stěrky. Spotřeba lepidla je nanášena v 
takové délce, kolik zvládneme udělat. Provedeme 2 vrstvy zdiva 8DF-LD a poté 3. 
vrstva se seřízne na polovinu výšky pomocí řezačky (diamantová pila), která bude na 
stavbu zapůjčena od firmy KM Beta a.s. 
Součástí této konstrukce je i zateplení z vnější strany pomocí fasádního polystyrenu 
EPS tl. 160 mm. 
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Po zhotovení atiky ze systému SENDWIX P se stěna opatří dvěma otvory pro 
umístění pojistného přepadu dle projektové dokumentace. 

 
 
7.3 Betonování věnce 
 Na hotové zdivo provedeme žb věnec tl. 240 mm a výšky 150 mm. Beton je vyráběn 

přímo na staveništi v míchačce o objemu 180 l a na střešní konstrukci je dopravován 
pomocí stavebního výtahu a koleček. Beton se skládá z portlandksého směsného 
cementu II/B-M 32,5R, betonářského písku frakce 4-8 mm a vody. Poměr betové 
směsi je 25:75:10,75 v kg. Celkem bude vyrobeno 15 míchaček betonové směsi a 36 x 
se dopraví pomocí koleček na střešní konstrukci. Vyrobený beton se bude lít pomocí 
fanky do předem připraveného dřevěného bednění, které se zhotoví na stavbě. Bednění 
se skládá ze smrkového dřeva (prken), spojeného svlaky a ztužený ocelovým drátem. 
Ve vnitř konstrukce je rozpěra. Hutnění betonové směsi je pomocí propichování 
ocelovou tyčí. Technologická přestávka bude probíhat po dobu 3 dní. Další práce na 
věnci nezačnou dříve, než bude mít beton vlhkost min. 6%. 
 

7.4 Penetrace asfaltovou penetrační emulzí 
 Nanášení penetrace DEKPRIMER provádíme válečkem při minimální teplotě +5°C. 

Před natíráním musíme nádobu (12 kg) promíchat. Stropní konstrukce musí být 
zbavena nečistot, vody a ostrých hran. Tvoří podklad pro lepší přilnavost vrstev nad 
ní. Zdivo nejprve omítneme, necháme vyschnout a pak naneseme nátěr penetrace. Než 
začneme s pokládkou asfaltových pásů, musíme nechat podklad vyschnout. Spotřeba 
materiálu je 0,2 kg/m2.  
 

7.5 Osazení střešních vpustí 
 Střešní vpusť TOPWET se osadí přírubou na stropní konstrukci. Připevní se pomocí 

kotevních šroubů. Mezeru mezi vpustí a stropní konstrukcí se zaizoluje tepelnou 
izolací.  
Přidá se nástavec a napojení střešní vpusti na hydroizolační souvrství se provádí 
pomocí integrované manžety z asfaltového pásu celoplošným natavením manžety mezi 
souvrství SBS modifikovaných asfaltových pásů. Minimální přesah je 120 mm. 
Osazení ochranného nerezového koše musí být alespoň 40 mm nad vrstvu kameniva 
frakce 16/32 mm. Střecha se bude nejméně dvakrát ročně kontrolovat, jestli neprobíhá 
zanášení nečistot. Vpusť se opatří vyhřívaným zařízením na vypínač. 
Dále provedeme osazení odpadního potrubí. 
 
 

7.6 Natavení OAP 
  Oxidovaný asfaltový pás DEKBIT AL S 40 tl. 4,0 mm natavíme celoplošně na plochu 

stropní konstrukce a zdiva, které jsou opatřeny penetračním nátěrem. Ujistíme se, že je 
nátěr dostatečně vyschlý. V ploše se pásy překrývají o 100 mm v podélném i příčném 
směru. Roli pásu vezmeme doprostřed konstrukce, rozvineme, zmotáme jednu 
polovinu do středu konstrukce a pak pomocí ručního hořáku na propan butan 
přejíždíme asfaltový pás, aby při rolování po konstrukci přilnul k podkladu. Takhle to 
provedeme i s druhou polovinou pásu. Atika se opatří také asfaltovým pásem a to do 
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výšky 150 mm nad hlavní hydroizolační souvrství. Svislá část není potřeba kotvit, 
protože atika má malou výšku. Velikost prostupujících konstrukcí jednoduše 
vyřízneme. Teplota vzduchu a podkladu při provádění této vrstvy by neměla klesnout 
pod 5°C a do povrchové teploty maximálně 50°C.  

 
7.7 Pokládka spádových klínů 
  Nyní postupujeme dle kladečského plánu (viz výkres - Kladečský plán). Klíny jsou 

vyrobeny na zakázku a to dva typy, 20/50 a 50/80 mm, půdorysného rozměru 1000 x 
1000 mm z tepelné izolace EPS 100 S. Střecha má jednotný sklon 3%. Opět je spojení 
na polyuretanové lepidlo. Polystyren bude potřeba řezat na správný tvar. Desky bude 
třeba v nějakých místech podložit polystyrenem EPS 100 S (viz výkres - Kladečský 
plán) 

 
7.8 Pokládka tepelné izolace 
  Tato část vrstvy se provede z pěnového polystyrenu EPS 100 S tl. 240 mm, tj. 2 x 120 

mm. Velikost desky je 500 x 1000 mm. Polystyren bude spojen s asfaltovými pásy 
pomocí polyuretanového lepidla PUK a mezi sebou. Kladení polystyrenu je tak, že se 
vrstvy překrývají o polovinu desky, jak v podélném, tak příčném směru. Nesmí být 
svislá spára přes celou tloušťku tepelné izolace. U prostupujících konstrukcí se do 
polystyrenu vyřízne otvor a následně se usadí. Případné mezery se vyplní PUR pěnou.  

 
7.9 Zaizolování atiky 
  Izolaci atiky provedeme stejným polystyrenem, tj. EPS 100 S tl. 80 mm. Bude 

zateplena celá výška atiky 780 mm. Přilepení desky je pomocí polyuretanového 
lepidla a pomocí kotevního systému ETICS, kde se připevní každá deska dvěma 
plastovými trny. Postupuje se tak, že se nalepí deska, provrtá se díra do atiky, zasune 
se plastová hmoždinka a zatluče se plastovým trnem. 

 
7.10 Provedení náběhových klínů 
  U atiky, po celé délce konstrukce se provede náběhový klín, který má rozměry 50 x 50 

x 1000 mm. Klín se přilepí pomocí polyuretanového lepidla PUK. Funkce náběhového 
klínu je ta, aby přechod hydroizolační vrstvy nebyl v pravoúhlém úhlu. 

 
7.11 Vytvoření spádu atiky 
  Spád bude dle projektové dokumentace 5 %. Docílíme ho tím, že na atiku 

přišroubujeme střešní lať. Jedna lať bude položená na ležato a druhá bude postavena 
na stojato. Střešní latě budou připevněny k ŽB věnci. Prostor mezi latěmi se vyplní ze 
zbytků tepelné izolace a přilepí se pomocí lepidla PUK.  

 
 
7.12 Obložení atiky osb deskami 
  Deska je tl. 22 mm. Potřebné rozměry si z desek 1200 x 2500 nařeže sám pracovník 

motorovou pilou. Jsou přibity pomocí hřebíků do střešních latí. Na tuto konstrukci pak 
bude vyvedeno hydroizolační souvrství. 
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7.13 1. hydroizolační souvrství 
  Je tvořeno SBS modifikovaným asfaltovým pásem GLASTEK 30 STICKER ULTRA 

tl. 3,0 mm, který je samolepící. Pokládka je stejná jako u oxidovaného pásu (dle bodu 
7.6), jen s tím rozdílem, že se odlepí páska, která chrání lepící stranu a přilepí se 
rukama. Atika je obložena tímto pásem bez kotvení kvůli malé výšce. Zde je 
doporučená teplota k provedení této vrstvy +10°C, povrchová teplota max. 50°C. 

 
7.14 2. hydroizolační souvrství 
  Na samolepící pás opět celoplošně natavíme SBS modifikovaný asfaltový pás 

ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR tl. 5,3 mm. Postup druhého pásu je takový, že se 
musí překrývat s prvním pásem o polovinu šířky v podélném směru a v příčném směru 
min. 40 cm. Spoje musí vykazovat písmeno T, nikoli X. Hydroizolační souvrství se 
vytáhne na atiku až na horní vnější líc, kde je ukončena osb deska. Izolace bude min. 
ve 2 vrstvách(napojení na svislou konstrukci viz výkres - detail atiky). Teplota pro 
pokládku pásů je doporučena min. +5°C, povrchová teplota max. 50°C. 

 
7.15 Prostupující konstrukce 
  1. vrstva hydroizolačního souvrství se v tom daném pruhu, kde se potká s prostupem 

ukončí 10 cm za prostupem a vyřízne se otvor pro prostup. Pak se přilepí. Navazujeme 
přesahem 10 cm na konec konstrukce. Další vrstva (2.) se provede úplně stejně, jen z 
druhé strany a celoplošně se nataví. Poté se udělají tzv. kalhotky, které se nataví na 
svislou i vodorovnou část. Svislá část se stáhne ocelovou objímkou a spodek se 
zahladí špachtlí ze zbytku natavené směsi. Poté se ještě jednou nataví pás o velikosti 
30 cm, který prostrčíme prostupující konstrukcí a natavíme ve vodorovném směru. 
(viz detail - prostupující konstrukce) 

 

    Obr. 23 Princip napojení AP na prostupující konstrukci 
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     Obr. 24 Princip kalhotek 
 7.16 Montáž hydroizolace v rozích 

 Pro vnější roh postupujeme takto: 
 
 1, Musí být provedený oxidovaný asfaltový pás, jakožto 1. hydroizolační 

vrstva a musí být osazeny a přilepeny náběhové klíny 
 
 2, Na náběhový klín z polystyrenu se přilepí tvarovka číslo jedna. Všechny 

tvarovky se musí opracovat do patřičných rozměrů 

       Obr. 25 Univerzální tvarovka 1 
  3, Na první tvarovku se nataví 2. tvarovka shora, překrytí v ploše je 8 cm a 

překrytí shora je min. 3 cm 

   Obr. 26 Univerzální tvarovka 2 
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 4, Poté se nataví tvarovka číslo 1a a 1b z každé strany na roh. Hodnota X je 
délka náběhového klínu. V našem případě jsou rozměry 50 x 50 mm a tudíž 
přepona je délky 70 mm = X 

    Obr. 27 Rohová tvarovka 1a,1b  5, Jako u prvního a druhého postupu, stejně provedeme natavení tvarovky číslo 
3 a 4 

 

    Obr. 28 Univerzální tvarovka 3,4 
  6, Jako poslední se nataví tvarovka číslo 2a a 2b 
 

    Obr. 29 Rohová tvarovka 2a,2b  
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Pro vnitřní roh postupujeme takto: 
 
 1, Opět se nataví první asfaltový pás a náběhový klín 
 
 2, Postup je stejný jako u předchozí varianty. Natavení tvarovky číslo 3 a přes 

ní natavení tvarovky číslo 2. Přesah min. 3 cm 
 
 3, Na vrchní líc atiky se osadí koutová tvarovka ze čtverce a následný výřez se 

ohne směrem do svislé části, viz obr. 
 

   Obr. 30 Koutová tvarovka 2  
 4, Provedení tvarovky 1a a 1b, přesah musí být min. 8 cm a nataví se 
  

   Obr. 31 Koutová tvarovka 1a,1b  
 5, Jako další se nataví tvarovka číslo 3, na ní tvarovka číslo 4, min. přesah 3 

cm. Na atiku se nataví koutová tvarovka (viz obr.) 
 

   Obr. 32 Provedení koutu 
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 7, Jako poslední opatření se provede natavení pásů z tvarovek číslo 4a 4b 
 

    Obr. 33 Koutová tvarovka 4a,4b   
7.17 Oplechování atiky 
  Provedeme z pozinkovaného plechu tl. 0,5 mm. Atikový plech RŠ 625 mm bude na 

stavbu dodaný hotový. Plech se osadí na příponky, které se provedou přímo na stavbě 
ze jmenovaného plechu. Příponky budou  provedeny šířky 50 mm a budou 
přišroubovány ocelovým pozinkovaným vrutem k osb desce. Rozteč příponek bude po 
400 mm. Nýtovým spojem se spojí oplechování s příponkami, které budou pravidelně 
rozmístěny po celé konstrukci. 

 
7.18 Oplechování komínu   
7.19 Položení geotextilie   
 Ochranná textilie ze 100% polypropylenu FILTEK 300 se položí po celé ploše a na 

svislou část pouze 150 mm. Ukončení na svislé části konstrukce se zajistí textilní 
páskou. Jednotlivé pásy se překrývají o 200 mm.  

 
7.20 Násyp kameniva 
  Tato vrstva přitíží konstrukci praným říčním kamenivem,kačírkem tl. 100 mm dle 

statického výpočtu. Kamenivo v pytlích se dopraví na střešní konstrukci pomocí 
autojeřábu. Jednotlivé pytle váží jednu tunu. Po vysypání kameniva na střešní 
konstrukci se kamenivo rozhrne rovnoměrně, aby tloušťka po celé ploše dosahovala 
100 mm. U konstrukce atiky se v šířce jednoho metru po celém obvodě nanese 
kamenivo tloušťky 200 mm kvůli klimatickému zatížení od větru. 
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8 Kontrola kvality 
 
8.1 Vstupní kontrola   Kontrola zařízení staveniště 

 
- zkontrolujeme, zda je pozemek oplocený, jsou na něm postaveny stavební 
buňky, inženýrské sítě, jestli jsou funkční, jestli jsou zhotoveny staveništní 
komunikace, skladovací plochy apod. 
  Kontrola projektové dokumentace 
 
- na základě projektové dokumentace budeme postupovat ve výstavbě 
zastřešení, kontrolujeme materiál, prostupy, výšky a vše, co nás zajímá k 
provedení této etapy 
  Kontrola pracoviště 

 
  - pracoviště pro naší technologickou etapu musí být provedeno tak, aby  
  vykonávající práce na něm neohrozily životnost stavby nebo život pracovníků 
  Kontrola materiálu 

 
- dodaný materiál zkontrolujeme dle výkazu výměr, dále provedeme kontrolu u 
skladování materiálu 
  kontrola strojů a nářadí 
 
- na stavbě bude použit stavební výtah, zkontrolujeme, jestli je schopný 
plynulého režimu a zda je bezpečný. Dále kontrola stavební míchačky a dalších 
nářadí, které použijeme pro naši etapu zastřešení. 
  Kontrola podkladu 
 
- podklad pro naši konstrukci tvoří žb deska tl. 250 mm, zkontrolujeme 
pevnost, vlhkost, rovinatost a estetický vzhled 
  Kontrola prostupujících konstrukcí 
 
- ve stropní konstrukci prostupují odpadní potrubí, zkontrolujeme, zda je 
potrubí hotové a komíny, které musí být taktéž v dokončeném stavu. 
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8.2 Mezioperační kontrola   Kontrola zdění atiky 
 

- kontrolujeme svislost a rovinnost provádění zdění. Odchylka pro svislost je 
±2 mm na dvou metrové lati. Styčné spáry v rohu zdění musí být 
promaltovány.  
  Kontrola žb věnce 

 
- kontrola bednění, osazené výztuže, krytí výztuže a následně kontrola 
provádění betonování (poměr složek betonové směsi, konzistence, hutnění, 
ošetřování) 
  Kontrola penetrace 

 
- zkontrolujeme, jestli je penetrace provedena po celé konstrukci dle 
technologického předpisu. 
  Kontrola osazení střešních vpustí 

 
- pracovník je povinen osadit střešní vpusť dle technického listu výrobce nebo 
technologického předpisu. 
  Kontrola oxidovaného asfaltového pásu 

 
- Kontrola překrytí asfaltových pásů a provádění natavení pásu a jeho spojení k 
podkladu. 
  Kontrola spádových klínů 

 
- Osazení spádových klínů je do polyuretanového lepidla Puk. Rozmístění 
polystyrénových dílců je dle kladečského plánu. Sklon musí být 3%. 
  Kontrola tepelné izolace 

 
- Kladení je do polyuretanového lepidla a izolace se musí překrývat tak, aby 
neprobíhala svislá spára po celé tloušťce desky. Sklon musí být 3%. 
  Kontrola zaizolování atiky 

 
- Provede se pomocí pěnového polystyrenu a rovinnost polystyrénového dílce 
musí být ±2 mm/2m lati. Polystyren musí být správně ukotven a přilepen do 
lepidla.  
 
 
 
 
 



 63 

 Kontrola provedení spádu na atice 
 

- Kontrolujeme osazení střešních latí, tak že jedna musí být naležato a jedna ve 
svislé poloze. Jejich připevnění k ŽB věnci musí být pevné pomocí ocelových 
vrutů. Výsledný spád musí být 5%.  Kontrola obložení osb deskami 

 
- Kontrolujeme tvar konstrukce, jeho šířku a připevnění ke střešním latím 
pomocí ocelových hřebíků. Spád desek musí udávat hodnotu 5%. 
  Kontrola provedení 1. hydroizolačního souvrství 

 
- překryvy musí být min. 10 cm. Kontrolujeme spojení s podkladem, který se 
provádí ručně samolepícím pásem. Kontrola provedení kolem prostupů a v 
rozích, či koutech.  
  Kontrola 2. hydroizolačního souvrství 

 
- překrývání spodních asfaltových pásů musí být o polovinu délky v podélném 
směru a min. 40 cm ve příčném směru. Kontrola provedení izolace k podkladu 
a provedení v koutech, rozích i u prostupů. 
  Kontrola těsnosti hydroizolačního souvrství 

 
- Kontrolujeme pomocí zvonu, který zjistí, zda izolace těsní, či ne. Dále 
pomocí špachtle, zda je spoj přilepen po celé délce. 
  Kontrola oplechování atiky a komínu 

 
- Kontrola provedení oplechování je pomocí vodováhy výsledného sklonu 5% 
a dále, jestli je prvek dostatečně pevný, připevněn k příponkám, kontrola 
příponek po celém obvodu konstrukce. 
  Kontrola položení geotextílie 

 
Kontrola překrytí, které musí být 20 cm a připevnění textilie na atiku pomocí 
textilní pásky ve výšce 150 mm od hydroizolačního souvrtsví. 
  Kontrola rozmístění kačírku 

 
- Kontrolujeme tloušťku kameniva po celé konstrukci. 
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8.3 Výstupní kontrola   Kontrola vzhledu 
 
- kontrolujeme, jestli není na konstrukci mechanické poškození. 
  Kontrola funkčnosti střešních vpustí 

 
- kontrola těsnosti u střešních vpustí pomocí zátopové zkoušky. 
 

Podrobněji je tato část řešena v kapitole 8 - Kontrolní a zkušební plán 
 
 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP 
 

Před započetím pracovních úkonů se provede řádné proškolení zaměstnanců, kteří 
danou listinu podepíší. Neproškolení zaměstnanci nemohou vykonávat práci na 
staveništi. Týká se to především těchto předpisů a nařízení: 
  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu  zdraví při práci na staveništi  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při nebezpečí pádu  Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při  práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při  práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví  při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně 
právní vztahy (zákon o  zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci)  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů na staveništi  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí  Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. - kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prostředky 

 
Podrobněji se BOZP zabývám v kapitole č. 9 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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10. Vliv stavby na životní prostředí  
 

 Na staveništi nevznikne žádný nebezpečný odpad. Odpad, který vznikne 
řezáním se odveze na skládku k recyklaci. Komunální odpad se bude vyvážet každý 
týden. Stroje, jenž budou pracovat na pozemku stavby budou v dobrém stavu k 
užívání. Žádný olej z nich nepoteče.  
 

Číslo 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Původ odpadu Likvidace odpadu 

170102 Cihly O Realizace stavebních prací Odvoz na skládku 
170101 Beton O Realizace stavebních prací Odvoz na skládku 
170405 Železo O Realizace stavebních prací Recyklace 
200301 Komunální odpad O Provoz zařízení staveniště Odvoz na skládku 
170203 Plast O Realizace stavebních prací Recyklace 
170201 Dřevo O Realizace stavebních prací Odvoz na skládku 
170604 Izolační materiály O Realizace stavebních prací Recyklace 
150102 Plastové obaly O Realizace stavebních prací Recyklace 
170405 Plech O Realizace stavebních prací Recyklace 
191208 Textil O Realizace stavebních prací Recyklace 
170302 Asfaltové směsi O Realizace stavebních prací Recyklace 

 
11. Literatura 
 

Použitá literatura i zdroje jsou uvedeny na konci bakalářské práce. 
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1  Obecné informace 
 
1.1 Identifikační údaje  
Název stavby:   Bytový dům v obci Pístov u Jihlavy 
 
Místo stavby:   Pístov u Jihlavy, parcela č. 279/8 k.ú. Pístov u Jihlavy, okres 
    Jihlava, kraj Vysočina 
 
Stavebník:   Jdeme na to, s.r.o. 
    Žižkova 14, 602 00, Brno 
    IČO: 12345678 
 
Zpracovatel dokumentace: Tomáš Kratochvíl (hlavní projektant) 
    Projektová činnost ve výstavbě 
    Na Tržišti 303, 588 65, Nová Říše 
    IČO: 12345678 
 
Charakter stavby:   Novostavba 
 
Účel stavby:   Bydlení 
 
1.2 Obecné informace o stavbě  
Zastavěná plocha:  242 m2  
 
Obestavěný prostor:  1044 m2 
 
Počet podlaží:   3 nadzemní podlaží 
 
Dělení stavby na stavební objekty: 
 
 SO01: Bytový dům - plochá střecha 
 SO02: Parkovací plocha 
 SO03: Vodovodní přípojka 
 SO04: Kanalizační přípojka 
 SO05: Přípojka pro elektrické vedení NN 
 SO06: Přípojka pro plynovod STL 
 SO07: Oplocení pozemku 
 
 Bytový dům bude postaven v obci Pístov u Jihlavy, parcela č. 279/8 k.ú. Pístov u 
Jihlavy. Parcela je ve vlastnictví investora. Pozemek je situovaný vchodem na severní-
severovýchodní stranu. Na východní straně je zastavěné území, na jižní a západní straně se 
nachází les. Objekt je přístupný ze severní strany silnicí p.č. 283/1. Plocha parcely je rovinatá 
s nadmořskou výškou 525 m.n.m. 
 Světlá výška podlaží je 2,75 m a výška budovy je 9,9 m. Objekt slouží k bydlení. První 
podlaží je bezbariérové a nacházejí se tu dva byty. Druhé podlaží už není řešeno jako 
bezbariérové a nacházejí se tu 3 byty stejně jako v podlaží třetím. 
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Konstrukční řešení: 
 
 Základové konstrukce 
  Jsou tvořeny z betonu C16/20 stupně prostředí XC2 - mokré, občas suché. 
 Základy jsou provedeny do nezámrzné hloubky 1000 mm a jejich šířka je 600 mm. 
 
 Svislé nosné konstrukce 
  Nosné obvodové i vnitřní zdivo je ze systému KMB SENDWIX P - P 2916, tj 
 zdivo tl. 290 mm a tepelná izolace EPS tl. 160 mm. Vnitřní nenosné zdivo je ze 
 systému SENDWIX tl. 115 mm. 
  
 Schodiště 
  Je provedeno deskové monolitické z betonu C25/30 
 
 Vodorovné konstrukce 
  Stropní konstrukce a věnec bude proveden z betonu C25/30 stupně prostředí 
  XC4 - střídavě mokré a suché tl. 250 mm dle statického výpočtu. 
  
 Střecha 
  Jednoplášťová plochá nepochozí se spádovou vrstvou z EPS klínů. Viz moje 
  etapa. 
 
1.3 Obecné informace o staveništi   

 Objekt nacházející se na p.č. 279/8 k.ú. obce Pístov u Jihlavy je obklopen 
parcelami č. 279/7, 270/2, 270/1, 270/3. Na pozemek se dostaneme ze severní strany z 
komunikace p.č. 283/1. Z důvodu práce na staveništi a skladování materiálu a strojů 
bude objekt oplocen ve výšce 2 m, abychom zabránili vstupu nepovolaným osobám a 
případně odcizení materiálu, či strojů. Vjezd na pozemek i výjezd z parcely je 
uzamykatelnou branou. Komunikace po staveništi bude zhotovena ze štěrku frakce 
16/32 mm, který tvoří podklad pro budoucí parkovací plochu bytového domu. Na 
staveništi je dále umístěna skladovací plocha pro materiál. Dále plocha pro stavební 
odpad, jako je zbytek tepelné izolace, asfaltových pásů, fólie, osb desek, klempířských 
prvků. Nedílnou součástí staveniště je umístění stavebních buněk pro 
stavbyvedoucího, zaměstnance a sanitárního zařízení. Pro tyto zařízení musíme zřídit 
staveništní inženýrské sítě, kanalizaci, vodovod a elektřinu. 

 
2  Návrh zařízení staveniště, bilance zdrojů 
 
2.1  Zařízení staveniště - objekty, pracovníci  
 Počet pracovníků  Izolatér  4  stavební dělník 2  zedník   2   tesař   2  klempíř  2  pomocný dělník 2 
 

 Celkem -    14 pracovníků 
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2.2 Stavební buňky  
1 x stavební buňka pro stavbyvedoucího 
1 x stavební buňka pro zaměstnance 
1 x sanitární buňka 
 
Po osazení staveništních buněk se napojí na elektřinu a sanitární buňka se připojí ke 
kanalizaci a  k vodovodu. Každá buňka disponuje topením a osvětlením.  
 
Stavební buňka pro stavbyvedoucího - 16 m2 na osobu 
- 1 x stav. buňka AB 6 o rozměrech 6058 x 3000 = 18,17 m2  
18,17 m2 ≥ 16 m2 VYHOVUJE 
 
Parametry: 
 - rozměry:   6058 x 3000 x 2600 mm 
 - ocelové dveře:  875 x 2000 mm 
 - plastové okno:  1800 x 1200 mm s roletami 
 - topení:   1 x 2 kW  
  

 
 Obr. 34 Stavební buňka pro stavbyvedoucího  
Stavební buňka pro zaměstnance - 1,25 m2 na osobu (celkem 17,5 m2) 
- 1 x stav. buňka AB 6 o rozměrech 6058 x 2438 mm = 18,17 m2  
18,17 m2 ≥ 17,5 m2  
 
Parametry: 
 - rozměry:   6058 x 3000 x 2600 mm 
 - ocelové dveře:  875 x 2000 mm 
 - plastové okno:  1800 x 1200 mm s roletami 
 - topení:   1 x 2 kW 
 

 
 Obr. 35 Stavební buňka pro zaměstnance 
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Sanitární buňka 
1 umyvadlo/5 osob => 3 umyvadla 
1 sprcha/10 osob => 2 sprcha 
1 wc/10 osob (záchod + mušle) => 2 wc a 2 mušle 
- 1 x sanitární buňka SAN 4/A o rozměrech 6058 x 2438 mm = 14,8 m2  
 
Parametry: 
 - rozměry:   6058 x 2438 x 2600 mm 
 - ocelové dveře:  875 x 2000 mm 
 - plastové okno:  3 x 600 x 600 mm 
 - topení:   2 x 1 kW 
 - 2 x sprchový kout 
 - 4 x keramické umyvadlo 
 - 2 x toaletní kabina se záchodovou mísou, vnitřní dveře 650/2000 
 - 2 x pisoár 
 - 1 x boiler 
 

    Obr. 36 Sanitární buňka  
2.3 Mobilní oplocení:  

 - pevnostní rám plotu je tvořený horizontální (průměr trubky 42 mm, tl. 1 mm) 
a vertikální (průměr trubky 25 mm, tl. 1 mm) trubkou mezi kterýma je navařena síť 
průměru 2,7 mm. Povrchová úprava zinek. Rychlá montáž a lehká konstrukce. 
Vertikální trubky se osazují do nosného dílce. 

 
Parametry: 

 - délka: 3500mm 
 - výška: 2000mm 
 - hmotnost  11 kg 

  Obr. 37 Mobilní oplocení   



 72 

2.4 Komunikace na staveništi  
 napojuje se z komunikace p.č. 283/1 a na staveniště je zpřístupněna bránou 
délky 3,5 m. Na staveništi je dostatečný prostor k otočení nákladního automobilu a 
výjezdu tou samou bránou. Komunikace je zhotovena ze zhutněného násypu 
štěrkového kameniva frakce 16/32 mm. Kamenivo bude sloužit jako podklad pro 
budoucí parkoviště námi řešeného objektu.  

 
2.5 Skladovací plochy na staveništi  

- skladovací plochy tvoří plocha SP - 1 pro umístění zdiva. Zdivo je skladované na 
paletách na zemině. Plocha SP - 2 je pro písek, který bude vysypán na linoleum 
položeným na zemině. Plocha SP - 3 je určena k uskladnění kameniva - kačírku. 
Skladovací plochy viz - výkres zařízení staveniště. Ostatní materiál bude skladovaný 
uvnitř objektu chráněný před odcizením a klimatickými vlivy.  

 
2.6 Stavební odpad  

- vzniklý stavební odpad bude roztříděn a odvezen do sběrného dvora skládky Henčov. 
Skladovací plocha pro stavební odpad SO - viz výkres zařízení staveniště. 

 
2.7 Komunální odpad  

- Na stavbě se opatří dvě popelnice pro komunální odpad, který bude vyvážen každý 
týden službou SMJ. 
 

3 Napojení staveniště na zdroje 
  

 Zařízení staveniště je napojeno na inženýrské sítě a to na vodovod, který je 
potřeba k sanitárnímu zařízení a k odběrnému místu. Dále elektrická energie, která je 
vedena k stavebnímu výtahu a do stavebních buněk stavbyvedoucího, zaměstnanců a 
sanitární. Kanalizace slouží k odvedení odpadu ze sanitárního zařízení. Sítě jenž vedou 
přes komunikaci po staveništi jsou opatřeny chráničkou. Vodovod s kanalizací jsou 
umístěny pod povrchem a v chráničce. Elektřina je vedena po povrchu. Viz výkres ZS. 
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3.1 Potřeba vody  
Voda pro hygienické účely 
účel m.j. Počet 

pracovníků 
Spotřeba 
l/pracovníka 

Potřeba vody [l] 
Wc, umyvadla 1 pracovník/směna 14 40 560 
sprchy 1 pracovník/směna 14 50 700 
Součet vody pro hygienické účely - l 1260 
 
Voda pro výrobu betonové směsi 
účel Počet 

míchaček 
Spotřeba 
l/míchačku 

Potřeba vody [l] 
Věnec 15 10,75 161,25 
Čištění stroje - - 10 
Součet vody pro výrobu betonové směsi - l 171,25 
 
Voda pro výrobu malty 
účel Potřeba 

vody/kg 
Celkem kg Potřeba vody [l] 

Lepidlo SX - ZM 921 0,28 448 125,4 
Součet vody pro výrobu maltové směsi- l 125,4 
 
- Dimenze vodovodního potrubí, které je napojeno na vodovodní řad, je DN 32 a na 
něj napojujeme DN 25. Potrubí je vedeno k sanitárnímu zařízení, zde je zřízena 
přípojka DN 15 a k místu odběru vody, které je opatřený kulovým uzávěrem.  
 
Výpočet potřeby vody pro hygienické účely 
 
Qn = ∑(Pn*kn)+/(3600*t) 
Qn = (1260*2,7+296,7*2,0)/(3600*8) 
Qn = 0,14 l/s 
 
Q = 1,2 * 0,14 = 0,17 l/s 
Výtokový ventil DN 15 (0,2 l/s > 0,17 l/s) 
Qn - spotřeba vody (l/s) 
Pn - spotřeba vody (l/den) 
kn - koeficient nerovnoměrnosti (1,6-2,7) 
t - doba odběru vody (hod) 
 
Na staveništi nevznikne znečištění komunikace, strojů, stavebního nářadí, a proto se 
neuvažuje s potřebou vody na čištění. Vzhledem k tomu, že tepelná izolace se bude 
lepit na lepidlo PUK, tak nevzniká potřeba vody na smíchání s lepidlem.  
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3.2 Potřeba elektrické energie  
Použití strojů na staveništi 
Stroje ks Příkon [kW] Celekm [kW] 
Stavebí výtah GEDA 500 z/zp 1 5,5 5,5 
Stavební míchačka 1 1 1 
Okružní pila 1 1,8 1,8 
Vrtací kladivo 2 2*0,67 1,34 
Celkový příkon 9,64 
 
Použití el. energie ve stavebních buňkách 
Stroje ks Příkon [kW] Celekm [kW] 
Stavbyvedoucí - osvětlení, topení 4 1 0,144 2 2,144 
Zaměstnanci - osvětlení topení 4 1 0,144 2 2,144 
Skladování materiálu - osvětlení 4 0,144 0,144 
Sanitární buňka - osvětlení, topení, 
ohřev teplé vody 

4 1 1 0,144 2 2,2 4,344 
Celkový příkon 8,776 
 
 
 
Výpočet max. příkonu elektrické energie 
 
S = 1,1*√(0,5*Ps+0,7*Po)2+(0,7*Po)2 
 
S = 1,1*√(0,5*9,64+0,7*8,776)2+(0,7*9,64)2 
 
S = 14,2 kW 
 
1,1 - koeficient ztráty ve vedení 
0,5 - součinitel náročnosti elektromotorů strojních prostředků 
0,7 - součinitel náročnosti vnitřního osvětlení  
 
- Celkový potřebný příkon el. energie na staveništi nám vyšel 14,2 kW.  
 

3.3 Dimenze kanalizačního potrubí  
- ze sanitární buňky povedeme kanalizační potrubí o světlosti DN 100 mm, které je 
napojeno na nově zřízené kanalizační potrubí k bytovému domu DN 200. 

 
4 Skladování materiálu 

 
Pro naši etapu (plochá střecha) budeme skladovat materiál uvnitř budovy v prvním 
patře, který musí být skladovaný v suchu, tj aby na něj nepršelo a nedal se odcizit. 
Jedná se o asfaltové pásy, polystyrén, lepidlo PUK, cement, OSB desky, plech a 
spojovací materiál. Dále zde budeme skladovat stroje, tj příklepová vrtačka, vrtačka 
AKU, dílec na roznášení lepidla, kotouče, kladiva, ohýbačku, míchačku.  
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Mimo staveniště budeme skladovat palety s cihlami, které se osadí na skládku 
materiálu (viz výkres ZS). Skládka není opatřena násypem kameniva nebo zhutněná. 
Palety se rozmístí těsně vedle sebe, ne na sebe, aby se daly snadno rozebírat. Další 
materiál bude skladovaný na východní straně parcely u plotu a to říční kamenivo 
frakce 16/32 mm v pytlích. Písek bude uskladněný také na staveništi.  
 
Materiál se bude vyvážet na střešní konstrukci pomocí výtahu GEDA 500 z/zp kromě 
kameniva, které nám zvedne na střešní konstrukci mobilní jeřáb. 
 
Zdivo  
Sendwix 8 DF-LD:   42,2  =>709 ks => 15 palet 
Sendwix 2 DF-LD:   -  => 24 ks => 1/2 palety 
 
Lepidlo  
ZM 921 - SX:    32,4  => 133 kg => 6 pytlů 
    
Malta  
ZM 920:    16,2  => 315 kg => 8 pytlů 
 
 
Fasádní polystyren  
EPS 70 F tl. 160 mm:   52,3  => 35 balení 
 
Izolace proti vodě  
penetrace:     278,4 m2  => 55,7 kg => 5 ks (12 kg/1 bal) 
oxidovaný AP:    312,8 m2  => 32 ks => 2 palety + 2 role 
modif. AP 1. vrstva:   320,2 m2 => 33 ks => 1 paleta + 13 rolí 
modif. AP 2. vrstva:   320,2 m2 => 33 ks => 1 paleta + 13 rolí 
geotextílie:    236,5 m2 => 3 ks  
 
Tepelná izolace  
z EPS 100 S 
tl. 240 mm (2x120 mm):  452,12 m2 => 227 bal 
tl. 30 mm:    39,6 m2 => 20 bal  
tl. 60 mm:    41 m2  => 21 bal 
tl. 90 mm:    39,5 m2 => 20 bal  
tl. 120 mm:    24,5 m2 => 13 bal 
tl. 150 mm:    29,5 m2 => 15 bal 
tl. 180 mm:    31 m2  => 16 bal 
 
z EPS 100 S spádových klínů 
- 20/50 mm:    8 m2  => 8 ks 
- 50/80 mm:    218,11 m2 => 219 ks 
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svislá izolace z EPS 100 S 
tl. 80 mm:    16,2 m2 => 9 bal 
 
OSB desky tl. 22 mm (2500 x 1200 mm): 32,5 m2 => 15 ks 
 
Střešní latě  
 lať střešní 40 x 60 mm:  135 m 
 
Plech Pz tl. 1,0 mm (1,25 x 2,5 m):  0,28 t  => 15 ks 
 
Stabilizační vrstva říční kamenivo fr. 16/32 mm: 22,6 m3 => 16 ks pytlů (16 tun) 
 
Cement portlandský směsný cement 32,5R: 375 kg  => 15 ks 
 
Písek frakce 0-4 mm:   1125 kg 

 
 
5 Demontáž dočasného zařízení staveniště 
 
 V našem případě, jenž se jedná o etapu zastřešení, nebude demontáž uvažována.  
 
6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

 Před započetím pracovních úkonů se provede řádné proškolení zaměstnanců, 
kteří danou listinu podepíší. Neproškolení zaměstnanci nemohou vykonávat práci na 
staveništi. Týká se to především těchto předpisů a nařízení: 
 
 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi 
 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 
 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a používání strojů na staveništi 
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7 Vliv stavby na životní prostředí 
  

 Na staveništi nevznikne žádný nebezpečný odpad. Odpad, který vznikne 
řezáním se odveze na skládku k recyklaci. Komunální odpad se bude vyvážet každý 
týden. Stroje, jenž budou pracovat na pozemku stavby budou v dobrém stavu k 
užívání. Žádný olej z nich nepoteče.  
 

Číslo odpadu Název druhu 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Původ odpadu Likvidace odpadu 

170102 Cihly O Realizace stavebních prací Odvoz na skládku 
170101 Beton O Realizace stavebních prací Odvoz na skládku 
170405 Železo O Realizace stavebních prací Recyklace 
200301 Komunální odpad O Provoz zařízení staveniště Odvoz na skládku 
170203 Plast O Realizace stavebních prací Recyklace 
170201 Dřevo O Realizace stavebních prací Odvoz na skládku 
170604 Izolační materiály O Realizace stavebních prací Recyklace 
150102 Plastové obaly O Realizace stavebních prací Recyklace 
170407 Plech O Realizace stavebních prací Recyklace 
191208 Textil O Realizace stavebních prací Recyklace 
170302 Asfaltové směsi O Realizace stavebních prací Recyklace 

 
Seznam použité literatury a zdrojů jsou uvedeny na konci bakalářské práce 
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6 ČASOVÝ PLÁN REALIZACE ETAPY ZASTŘEŠENÍ 
 
6.1 Termíny 
 

Celková stavba etapy zastřešení bytového domu bude trvat 29 dní a to od 11.5.2016 do 
9.6.2016. Pracovní doba je 8 hodin denně. 
 
Časový plán etapy zastřešení v příloze. 
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7 Návrh strojní sestavy 
 
 Pracovníci, jenž budou vykonávat práci se stroji a nářadím budou řádně proškoleni a 
 obeznámeni s bezpečnostními předpisy. 
 
7.1 Stavební stroje 

 
1. Nákladní automobil MAN T 06 26.343 FNLC 6x2 
 
 - vozidlo slouží k přepravě materiálu ze stavebnin na staveniště. Je 
opatřeno hydraulickou rukou PALFINGER 9001 s maximální nosností 5,7 tun 
a zvedací nápravou. Materiál se složí na skládku materiálu dle zařízení 
staveniště. 
 

Stroj bude nasazen od 11.5.2016 do 9.6.2016, tj. po celou dobu výstavby. 
Automobil slouží k přepravě veškerého materiálu, který se na stavbu 
dováží postupně dle časového plánu výstavby a k odvozu staveništního 
odpadu. 

 

 Obr. 38 Nákladní automobil MAN T 06 26.343 FNLC 6x2  
 
Celková hmotnost 26 000 kg 
Užitečná hmotnost 15 110 kg 
Ložná plocha délka 6 115 mm 
Ložná plocha šířka 2 470 mm 
Výkon  250 kW 
Objem motoru 9 973 ccm 
 
Palfinger 9001 
Max. nosnost  5 700 kg 
Vlastní hmotnost 1 047 kg 
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 Obr. 39 Křivka únosnosti hydr. ruky Palfinger 9001 
 Nejtěžší prvek na stavbě je pytel s kamenivem, který váží 1 tunu. Stroj 
splňuje podmínky k položení tohoto kusu materiálu na dané místo z plošiny 
automobilu na skladovací plochu na staveništi. 
 

2. Stavební výtah GEDA 500 z/zp 
 

 - výtah bude sloužit k přepravě materiálu na střešní konstrukci. Jedná se 
o přepravu cihel, betonu, penetrace, asfaltových pásů, osb desek, klempířské 
prvky, geotextílie, střešních vtoků. 
 
 Stroj bude nasazen od 11.5.2016 do 9.6.2016, tj. po celou dobu 
výstavby. Je to jediný transport materiálu a lidí na střešní konstrukci. 
 

 Obr. 40 Stavební výtah GEDA 500 z/zp 
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500 kg pro osoby Nosnost 
850 kg pro materiál 
12 m/min pro přepravu osob Rychlost zdvihu 
24 m/min pro přepravu materiálu 

Napájení 5,5 kW 
Rozměry klece 160/140/110 cm (d/š/v) 
Zastavěná plocha 2x2,5 m 
 
 
3. Autojeřáb TATRA AD 20 T s podvozkem Tatra 148 6x6 
 
 - potřeba autojeřábu bude pro přemístění kačírku ze skladované plochy 
na střešní konstrukci. Kačírek je umístěn v jedno tunových pytlích a pytlů je 
celkem 16. 
 
Autojeřáb bude nasazen na jeden den, tj. 9.6.2016, kdy transportuje kačírek na 
střešní konstrukci. 
 

  Obr. 41 Autojeřáb TATRA AD 20 T  
Přepravní rozměry 9 400 x 2 500 x 3 850 mm (d/š/v) 
Pohotovostní hmotnost 23 440 kg 
Celková hmotnost 23 600 kg 
Min. světlá výška nad vozovkou 3,2 m 
Výložník 7,8-21,3 m 
Úhel otáčení jeřábového vršku 360° 
Vysunuté opěry 4 600 mm 

Zasunutý 8 900 mm Délka základního výložníku 
Vysunutý 20 900 mm 

Délka výložníku s nástavcem 28 800 mm 
Výkon motoru 230 kW 
Max. rychlost 80 km/h 
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Křivka únosnosti 
 

   Obr. 42 Křivka únosnosti autojeřábu 
 Pro náš stavební objekt je důležité, aby jeřáb zvedl hmotnost jednoho pytle a 
dopravil ho na střešní konstrukci. Maximální délka k položení kameniva je 22 
m, což nám tento jeřáb neumožňuje, tzn. že kam nedosáhne, tam budou 
zaměstnanci kamení rozhrnout ručně nebo pomocí koleček. 
 

7.2 Stavební nářadí 
 

1. Stavební míchačka 
 
 - slouží k výrobě betonové směsi do ŽB věnce.  
 
Nasazení stroje bude na jeden den, tj. 16.5.2016, kdy bude potřeba k namíchání 
betonové směsi do ŽB věnce. 
 

 Obr. 43Stavební míchačka 
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Hmotnost 101,5 kg 
Rozměry  146 x 83 x 140 
Příkon  1000 W 
Objem bubnu  180 l 
Max. objem suché směsi 110 l 
Max. objem mokré směsi 135 l 
Napájení 230 V 
 
2. Hořák LORCH PROPALINE s propan-butanovou lahví 
 
 - pro spojení asfaltových pásů, které budou celoplošně natavené.  
 

 Obr. 44 Ruční hořák s propan-butanovou lahví 
 

Výkon 123 kW Hořák  
Hmotnost 2,4 kg 
Délka 195 mm Rukojeť 
Hmotnost 0,36 kg 
Délka 600 mm Nástavec 
Hmotnost 0,288 kg 

Hmotnost láhve 10 kg 
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3. Okružní pila WSC 85 HILTI 
 
 - pila bude sloužit k nařezání správného rozměru osb desek k obložení 
atiky a k nařezání správných délek střešních latí. 
 

  Obr. 45 Okružní pila WSC 85 HILTI 
 
Příkon 1 800 W 
Hmotnost 7,8 kg 
Napětí 110 V 
Max. hloubka pořezu  85 mm 
 
4. Vrtací kladivo TE 2 HILTI 
 
 - umožní nám připevnit střešní latě s ŽB věncem. 
 

  Obr. 46 Vrtací kladivo TE 2 HILTI 
 
Příkon  650 W 
Hmotnost 2,7 kg 
Napětí 230 V 
Rozměry 352 x 89 x 203 mm 
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5. AKU šroubovák - vrtací SF 144 
 
 - k přišroubování osb desky ke střešním latím a příponek k osb desce. 
 

 Obr. 47 AKU šroubovák - vrtací SF 144 
 
Rozměry  237 x 85 x 237 mm 
Hmotnost  2,2 kg 
Typ baterie Li-ion B 144 /2,6 
 
6. Míchadlo 
 
 - míchadlo potřebujeme k rozmíchání lepidla a malty pro zdění. 
Nástavec je kompatibilní s vrtačkou. 
 

 Obr. 49 Nástavec míchadla 
 
Rozměry 80 x 8 x 400 mm 
Materiál Pozink  
 
 
 
 
 
 
 
 



 89 

 
 
7. Ohýbačka 
 
 - k ohýbání příponek z pozinkovaného plechu 
 

   Obr. 50 Ohýbačka 
 
Max. úhel ohybu  135° 
Max. tl. plechu 1,25 mm 
Pracovní šířka  1050 mm 
Rozměry 1300 x 1000 x 570 mm 
Hmotnost  84 kg 
 
8. Nůžky na plech 
 
 - pro zkrácení plechového materiálu na příponky 
 

 Obr. 51 Nůžky na plech 
 9. Zvon  
 
 - těsnost spojů se ověří pomocí vakuové zkoušky s průhledným 
zvonem. 
 

  Obr. 52 Zvon  
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8 Kontrolní a zkušební plán 
 
8.1 Kontrola vstupní 
 

1. Kontrola projektové dokumentace 
 

- na projektu musí být razítko od oprávněné osoby a musí být v souladu dle 
platných zákonů, norem, vyhlášek. 
 

2. Kontrola zařízení staveniště 
 

- staveniště musí být oploceno po celém objektu a zřízena na něm 
uzamykatelná brána pro vjezd povolaných osob. Po staveništi se musí dát 
chodit a komunikace bude tvořena ze štěrkopískového kameniva. Musí zde být 
osazeny stavební buňky, sanitární buňky a musí k nim být zřízeny inženýrské 
sítě. Dále po komunikaci jsou rozvedeny rozvaděče elektrické energie a místo 
pro odběr vody. 
 

3. Kontrola materiálu 
 

- materiál kontrolujeme na staveništi, jestli jeho uskladnění odpovídá 
technickým listům apod. Materiál skladovaný venku bude zabezpečen proti 
klimatickým podmínkám vodotěsnou plachtou. Asfaltové pásy budou 
skladovány uvnitř objektu a jejich poloha musí být svislá. Jinak není brát velký 
zřetel na skladování. 
 

4. Kontrola strojů a nářadí 
 

- veškeré stroje a nářadí bude zkontrolováno, jestli plní svou funkci a jsou 
bezpečné.  
 

5. Kontrola klimatických podmínek 
 

- Viditelnost na staveništi musí být horší, jak 30 m. Nesmí být prudký déšť a 
vítr nesmí přesáhnout rychlost 11 m/s. Pokud nastane jedna z těchto podmínek, 
přeruší se práce nebo se udělají bezpečnostní opatření (zřízení stanu při dešti). 
 

6. Kontrola pracovní plochy 
 

- kontrolu stropní konstrukce provádíme vizuálně i měřením. Odchylka 
rovinatosti podkladu je ±5mm na 2 m lati. Podklad musí být zbavený nečistot a 
výčnělků od betonu. Pevnost betonu změříme pomocí tvrdoměru, výsledná 
hodnota musí být min. 80 %. Vlhkost nesmí být větší než 6%. Konstrukce 
komínu a prostupy odpadního potrubí musí být hotovy.  
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8.2 Kontrola mezioperační 
 
7. Kontrola atiky 
 

- kontrolujeme svislost zdění v podélném i svislém směru pomocí vodováhy. 
Odchylka pro zdění je ±2 mm na 2 m lati. U cihel v rozích musí být styčné 
spáry promaltovány. Dbáme pozornost na vazbu cihel, které jsou převázány o 
polovinu tloušťky. 
 

8. Kontrola ŽB věnce 
 

- před započetím betonáže kontrolujeme, jestli je zhotovené bednění, osazená 
výztuž, dodržení krytí výztuže. Po vybetonování se zkontroluje rovinatost 
povrchu, která nesmí být horší, než ±5 mm na 2 m lati. Dále nastává 
technologická přestávka 3 dní. Teplota nesmí klesnout pod 5°C a pokud bude 
teplota vyšší než 30°C, musíme beton kropit vodou. 
 

9. Kontrola penetrace 
 

- podkladní konstrukce před nanášením penetrace musí být zbavena nečistot a 
výčnělků. Vlhkost podkladu nesmí být větší než 6%. Teplota ovzduší musí být 
min. 5°C.  
 

10. Kontrola střešních vpustí a pojistných přepadů 
 

- střešní vpusti osazujeme do prostupujících konstrukcí. Zkontrolujeme, jestli 
je vpusť připevněna pomocí kotevních šroubů do stropní konstrukce a mezera 
je vyplněna tepelnou izolací. Integrovaná manžeta nástavce se nataví mezi 
hydroizolační souvrství SBS modifikovaných asfaltových pásů s min. 
přesahem 120 mm. Dále je střešní vtok opatřen nerezavým košem. Vnitřek 
vtoku je dále opatřen vyhřívaným zařízením, aby nedocházelo k ucpaní vtoku v 
zimním období.  
 

11. Kontrola oxidovaného asfaltového pásu nataveného 
 

- pás musí být celoplošně natavený. Kontrolujeme pomocí špachtle. Pásy se 
musí překrývat o 10 cm v podélném i svislém směru. Natavování pásů 
provádíme tehdy, jestli je podklad  penetrace dostatečně vyschlý. Teplota by 
neměla klesnout pod 5°C a překročit povrchovou teplotu 50°C. Na svislé 
konstrukci musí být asfaltový pás vyvedený 150 mm nad hydroizolační 
souvrství. 
 

12. Kontrola spádových klínů 
 

- spádové klíny jsou vyrobené na zakázku, tudíž se nemusí opracovávat. 
Zkontrolujeme sklon, který je 3%. Kladení je dle kladečského plánu. 
Polystyrénové dílce se osazují do polyuretanového lepidla.  
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13. Kontrola tepelné izolace 
 

- u této vrstvy kontrolujeme kladení dílců dle kladečského plánu. Pokládka je 
ve dvou vrstvách a jednotlivé vrstvy se musí překrývat, aby nevznikla průběžná 
spára. Tloušťka vrstvy je 240 mm a každá vrstva se lepí do polyuretanové 
lepidla. 
 

14. Kontrola svislé tepelné izolace 
 

- po osazení izolace v ploše se umístí polystyren tl. 80 mm také na svislou 
konstrukci atiky. Polystyren bude přilepený pomocí lepidla PUK a bude 
srovnán do roviny. 
 

15. Kontrola náběhových klínů 
 

- náběhové klíny jsou ze zbytků polystyrenu EPS 100 S, který byl použit na 
stavbě. Kontrolujeme rozměry klínů, které jsou 50 x 50 x 70 mm. Klíny musí 
být přilepeny polyuretanovým lepidlem.  
 

16. Kontrola střešních latí 
 

- střešní latě jsou přišroubovány pomocí ocelových vrutů do betonu. Jedna 
střešní lať musí být naležato a druhá nastojato. Spád musí být 5%. 
 

17. Kontrola osb desek 
 

- osb desky musí být přišroubovány ke střešním latím. Zkontrolujeme správný 
rozměr desek, hrany musí být rovné. Spád musí být 5%. 
 

18. Kontrola SBS modifikovaného asfaltového pásu samolepícího 
 

- Pásy se kladou na podklad z tepelné izolace, který musí být rovný a čistý. 
Překrývání pásů je o 10 cm v podélném i příčném směru. Pás je opatřený 
samolepící páskou a musíme zkontrolovat, jestli přilnul k podkladu a zda je 
vyveden na líc atiky. Kontrolujeme místo s prostupujícími konstrukcemi a 
detaily rohů, koutů, napojení na atiku. Doporučená teplota pro pokládku je 
10°C - 50°C. 
 

19. Kontrola SBS modifikovaného asfaltového pásu nataveného 
 
- zkontrolujeme, jestli je pás celoplošně nataven pomocí špachtle, která nesmí 
zajet pod natavenou vrstvu. Dále jestli jsou správně opracovány detaily a pás je 
vyveden na líc konstrukce atiky. Pásy překrývají podkladní vrstvu o polovinu 
své šířky v podélném a 40 mm v příčném směru. Teplota by neměla klesnout 
pod 5°C a povrchová teplota by neměla být vyšší než 50°C. 
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20. Kontrola těsnosti a mechanické odolnosti hydroizolační vrstvy 
 

- těsnost střešní konstrukce provedeme pomocí zvonů, kterým přivádíme 
podtlak na spoj, který je opatřený mýdlovým roztokem a v případě netěsnosti 
by důsledkem podtlaku se objevily bublinky.  
 
Další variantou je zátopová zkouška. Musíme se ujistit, že stropní konstrukce 
zvládne přenést 226 kN/m2 při tloušťce vody 10 cm nebo musíme postupovat 
po částech střešní konstrukce. Střešní vtoky a přepady musí být zatěsněny proti 
odtékání vody ze střechy. Nevýhodou je, že se musí rozebrat střešní konstrukce 
o malé ploše a zajistit ji před zatopením. 
 

21. Kontrola oplechování atiky a komínu 
 
- atika musí být chráněna oplechováním ve spádu 5%. Konstrukce musí být 
těsná a nesmí na ní stát voda. Spoje oplechování musí být také těsné. 
Rozmístění příponek po konstrukci je po 400 mm. 
 

22. Kontrola separační vrstvy 
 

- přesahy u této konstrukce musí být minimálně 200 mm. Kontrola přichycení 
k atice textilní páskou ve výšce 150 mm nad hydroizolačním souvrstvím. 
 

23. Kontrola násypu kameniva 
 

- kontrolujeme tloušťku kameniva, která musí být v tloušťce 10 cm po celé 
konstrukci.  

 
8.3 Kontrola výstupní 
 

24. Kontrola vzhledu 
 

- vizuálně zkontrolujeme, že je kamenivo rozprostřeno po celé konstrukci, jsou 
osazeny klempířské prvky, střešní vtoky a přepady sedí s projektovou 
dokumentací. 
Na konstrukci nesmí zůstat žádný nepořádek a po konstrukci se musí smět dát 
pohybovat. 
 

25. Kontrola funkčnosti střešních vpustí a pojistných přepadů 
 

- Ujistíme se, že osazené střešní vtoky jsou plně funkční, když je zalijeme 
vodou. To samé provedeme s pojistným přepadem. 
 

Všechny kontroly se zapíší do stavebního deníku. Kdo je vykonal, kdy je vykonal. 
Kontroly provádí stavbyvedoucí s mistrem za doprovodu technického dozoru 
stavebníka. Tabulka KZP v příloze. 
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9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 9.1 Úvod 
 Před veškerým započetím prací na stavbě provede stavbyvedoucí poučení 

zaměstnanců o bezpečnosti práce na staveništi. Dále bude každý seznámen s obsluhou 
strojů se kterou bude vykonávat danou činnost a všichni zaměstnanci budou 
proškoleni ohledně stavebního materiálu, jeho skladování a zacházení s ním při 
provádění dílčích úkonů. Pro ochranu zdraví pracovníků bude použito ochranných 
pomůcek pro provádění natavení asfaltových pásů se použijí rukavice, pro řezání 
střešních latí a osb desky se použije ochranných brýlí apod. 
 
Zastřešení bytového domu se bude provádět dle platných norem, nařízení a vyhlášek: 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů. technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
 
Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
 
Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 

9.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
 zdraví při práci na staveništích 
 

Příloha č. 1  Další požadavky na staveniště 
 
I.  Požadavky na zajištění staveniště 
 
Staveniště musí být zabezpečeno proti vpádu nepovolaných osob oplocením výšky 
min. 1,8 m a opatřeno uzamykatelnou bránou pro vstup na stavbu. Používání strojů 
nesmí ohrozit na životě nikoho zúčastněných na stavbě. Vjezd vozidel na staveniště 
musí být opatřeno dopravními značkami, tak, aby projíždějící vozidla snížila rychlost 
a dbaly vyšší pozornosti. Výstup ze stavebního výtahu na střešní konstrukci musí být 
zabezpečen proti pádu. 
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Opatření: Oplocení staveniště plotem výšky 2 m po celém objektu, aby zabránil 
vstupu nepovolaným osobám. Dopravní značení bude značeno v blízkosti stavby, aby 
se dalo do vědomí řidičů pozornosti. 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
 
Elektrická energie bude po staveništi rozváděna pomocí rozvaděčů. Rozvaděče musí 
sloužit tak, aby zamezily vzniku požáru nebo výbuchu. Zaměstnanci musí být 
chráněny před zásahem elektrického proudu. Elektrická zařízení musí být podrobena 
revizím a pravidelným kontrolám. Po ukončení práce na staveništi musí být elektrický 
proud zastaven. Hlavní jistič musí být umístěn na viditelném místě. 
 
Opatření: Zařízení, jenž se použije pro rozvod el. energie bude v bezvadném stavu 
a pravidelně kontrolováno 
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Práce na staveništi se ukončí jakmile dojde k ohrožení na životě zaměstnanců nebo při 
vzniku nevhodného technického stavu konstrukce. Při přerušení prací na stavbě zařídí 
zhotovitel jeho bezvadné užívání a zapíše dokument o provedených opatřeních. Při 
práci na staveništi s rizikem pádu z výšky zajistí zhotovitel potřebný dozor pro udělení 
první pomoci. 
 
Opatření: Na stavbě se zajistí bezpečné užívání i pracovní podmínky 
 
Příloha č. 2  Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
 
Nejprve stavbyvedoucí seznámí obsluhu s pracovními podmínkami stroje mající vliv 
na bezpečnost práce. Obsluha přebírá zodpovědnost za chod stroje. Použití stavební 
míchačky pro výrobu betonové směsi bude použito tak, že stroj musí být na pevném 
podkladu a v horizontální poloze. Plnění míchačky provádíme za jejího provozu, tedy 
při otáčejícím se bubnu. Je zakázáno zasahovat lopatou do vnitřku bubnu. Ruční 
čištění stroje se nesmí provádět za chodu míchačky, musí být vypnutá. Stavební 
výtahy musí být bezpečně ukotveny ke stavební konstrukci a musí být pravidelně 
kontrolovány, aby splňovaly bezpečný chod na stavbě. Nákladní automobil musí být 
zajištěn proti samovolnému pohybu. 
 
Opatření: Dbá se na dobrý technický stav stroje pravidelnými kontrolami 
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Příloha č. 3  Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
 
Skladování materiálu musí být v souladu s prováděním prací. Materiál musí být ve 
skladované poloze, jak určí výrobce nebo dle technického listu materiálu. Skladovací 
plochy musí být pevné, rovné a odvádějící dešťové vody. Použitá doprava materiálu 
musí odpovídat použitému stroji, jeho rozměry a zda stroj na danou plochu je schopen 
materiál osadit. Musí být zajištěn proti překlopení. Materiál osazený na zemině se 
položí na palety nebo proklady. Skladování volně loženého písku při odebíraní ručne 
musí být do výšky max. 2 m. Plechovky s penetrací mohou být skladovány max. do 
výšky 2 m. 
 
Opatření: Materiál a jeho skladování se bude řešit dle technického listu výrobce a 
dle zařízení staveniště, kde je popsáno umístění materiálu. 
 
IX.  Betonářské práce a práce související 
 
1. Provedení dřevěného tradičního bednění pro ŽB věnec na střešní konstrukci musí 

být zabezpečené tak, aby se nemohlo uvolnit a spadnout. Postupuje se dle 
technologického předpisu. 

 
2. Pro přesun betonové směsi se zřídí bezpečná komunikace. V našem případě 

pomocí stavebního výtahu a koleček. Betonování pak probíhá do výšky 775 mm.  
 

3. Odstranění bednění musí probíhat tak, aby pod konstrukcí byl zabezpečen prostor 
pohybu osob a bednění bylo skladováno mimo pracovní plochu pracoviště. 

 
4. Při práci s výztuží musí být pracovník chráněn proti vzniku úrazu při přemisťování 

materiálu nebo jeho montování, či ohýbání. 
 
Opatření: Proti pádu materiálu nebo nářadí ze střechy se prostor pod stavbou 
vymezí pro zákaz vstupu.  
 
X. Zednické práce 
 
Míchadlo pro výrobu maltové směsi bude umístěno tak, aby neohrozilo zdraví 
pracovníků při provádění dílčích úkonů. Je nutné používat ochranné prostředky. 
Materiál se musí umístit tak, aby pracovní prostor byl nejméně 600 mm široký.  
 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
 
Zajistí se požární předpisy pro natavení izolačních materiálů. Pracovníci musí být 
chráněni proti pádu z výšky. Zajistí se ochrana proti popálení od hořáku s propanbutan 
plynem. Osoby, jenž nejsou seznámeni s pracovním postupem natavování izolačních 
materiálů a používání stroje, nesmí tuto odbornou práci vykonávat. 
 
Opatření: Pracovníci budou vybaveni pracovními pomůckami, aby zamezily 
riziko poranění při natavování asfaltových pásů. 
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9.3 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 
 

I.  Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
Konstrukce atiky bude provedena jako první činnost na stavbě. Zabezpečení proti pádu 
nám postačí atiky výšky 775 mm. V případě hrozícího nebezpečí je evakuace pomocí 
stavebního výtahu. Konstrukce atiky musí být pevná.  
 
II.  Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
 
K jednotlivým úkonům pracovních činností zajistí zaměstnavatel pracovní pomůcky, 
které odpovídají práci dané činnosti. Pomůcky musí umožňovat bezpečný pohyb při 
vykonávání dané pracovní činnosti a musí být použity pouze prostředky, které 
odpovídají zvláštními právními předpisy. Zaměstnanec se přesvědčí, zda pomůcky 
jsou v nezávadném stavu. Zaměstnanci nejsou chráněny pomocí kotev, při stavbě atiky 
se musí každý pracovník pohybovat opatrně, aby nedošlo k úrazu pádu.  
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
Materiál i nářadí musí být skladovány na pracovišti tak, aby nedošlo k pádu při 
provádění stavby, tak i po jejím ukončení. Materiál, který může být samovolně 
pohyblivý se musí zajistit (klimatické podmínky). Hmotnost materiálu i nářadí nesmí 
překročit nosnost konstrukce stropu.  
 
V.  Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
Prostor "pod stavbou",  kde se pracuje a hrozí riziko pádu materiálu nebo nářadí se 
musí zabezpečit proti pohybu osob v daném místě ohrazením nebo vylepením pásky 
"zákaz vstupu". Ohrožený prostor je min. 2 m při práci ve výšce nad 10 m (do 20m).  
 
VI.  Práce na střeše 
 
Zaměstnanci pracující na střeše se musí chránit proti pádu na volných okrajích. 
Zajištění proti pádu zaměstnavatel zajistí ochrannými prostředky proti pádu.  
 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
 
Montáž bednění věnce se považuje za dočasnou stavební konstrukci. Provedení 
bednění musí odpovídat projektové dokumentaci a řídit se jí. Za bezpečnou tuto 
konstrukci můžeme považovat tehdy, pokud je zajištěna proti pádu z výšky a tvoří 
prostorově tuhý celek. Odolávají klimatickým silám. 
 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
 
Shazování dřevěného bednění a ostatního už nepoužívaného materiálu lze pouze, když 
místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob a chráněno proti odrazu materiálu 
apod., shozený materiál nesmí prášit a nesmí se u toho vyvolávat nadměrný hluk. 
Nesmí se provádět pokud není možné materiál hodit na určené místo a nebo by hrozilo 
zhození zaměstnance ze střešní konstrukce 
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IX. Přerušení práce ve výškách 
 
Pokud je nepříznivá povětrnostní situace, musí se výstavba střešní konstrukce přerušit. 
Nebezpečná je situace, kdy je bouře, déšť, sněžení nebo námraza. Rychlost větru 
nesmí překročit hodnotu 11 m/s. Viditelnost na pracovišti nebo staveništi nesmí být 
horší jak 30 m. Teplota prostředí nesmí být nižší než -10°C. 
 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Povinností zaměstnavatele je školit zaměstnance o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou, pokud jde o více nebo rovno 1,5 m. výšky.  
 

9.4 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
 provoz a používání strojů. technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 

Příloha č. 1 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
břemen a zaměstnanců 
 
Jako další požadavky na ochranu a bezpečnost zdraví při práci se stroji a nářadím se 
považuje zabránění zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance. Zabránění 
pádu, samovolnému uvolnění zařízení. Musí se udělat opatření, aby se zaměstnanci 
nenacházeli pod zavěšeným břemenem (řešení je ve výkresu zařízení staveniště). 
Zařízení, jenž nesmí přepravovat osoby musí být zřetelně popsáno a označeno. 
Zařízení se musí zastavit pokud se zhorší povětrnostní podmínky a zabezpečit proti 
ohrožení pracovníků.  
 
Příloha č. 2 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
a přemisťování zavěšených břemen 
 
Provedení všech pracovních činností musí být tak, aby nedošlo k ohrožení na zdraví 
žádného ze zaměstnanců. Zařízení musí být chráněno proti překlopení a musí být 
pravidelně kontrolováno. Musí se zabránit ke střetu zavěšeného břemene s jinou částí 
konstrukce nebo materiálem. Tam, kde nebude obsluha stroje vidět zavěšené břemeno 
mu bude napomáháno ostatními zaměstnanci pomocí vysílacího zařízení. Odvazování 
břemene musí pracovník, který je odborně způsobilý a za asistence obsluhy stroje. 
Musí být provedena ochrana zaměstnanců při výpadku proudu a náhlého uvolnění 
zařízení. Zařízení musí být pozastaveno, pokud se zhorší klimatické podmínky a jeho 
používání by ohrozilo zdraví zaměstnanců. 
 
Příloha č. 3 Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
 
Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení jsou hnací 
jednotky, které chráníme zařízením proti poškození např. zadřením. Hnací jednotky, 
které byly znečištěny nebo poškozeny se musí dát do provozuschopného stavu. 
Zařízení, jenž vykonává odborná obsluha se musí zabezpečit proti převrácení (zařízení 
se nesmí naklonit více jak o 1/4 max. náklonu). Ochranná opatření nejsou nutná, 
jestliže je zařízení stabilizováno. Zařízení musí být vybaveno zádržným systémem.  
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Příloha č. 4  Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou 
dopravu nákladů 
 
K zařízení se musí obstarat bezpečný přístup. Musí se řídit dle technologického 
postupu a odbornou obsluhou. Zařízení musí být pravidelně kontrolováno. 
 

9.5 Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
 zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
 při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
 dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
 
Zaměstnavatel musí zajistit, aby pracoviště vyhovovalo hygienickým podmínkám. 
Stejně tak zařízení na staveništi. Musí tam být sanitární zařízení, šatny a jejich 
rozměry byly dle norem.  
 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
 
Musí být dodržován pořádek a čistota na staveništi, zařízení staveniště dle výkresové 
dokumentace, zajištění prostředků s manipulací materiálu, bezpečnost na staveništi, 
splnění podmínek pro odstraňování odpadu, požadavky na osoby a jejich vykonávání 
odborných prací musí být zajištěno jejich proškolení 
 
Bezpečnostní značky, značení a signály 
 
Na staveništi se bude pohybovat strojní zařízení, tak musí být osazeny dopravní 
značky na staveništi i v přilehlém okolí pro bezpečnost zaměstnanců i osob 
jdoucí/jedoucí po komunikace blízko stavby. 
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10 SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ PLOCHÝCH 
STŘECH 
 10.1 Úvod 
 Ze zadání jsem vycházel s tím, že musím navrhnout plochou střechu nad bytovým 

domem, udělat rozpočet a časový plán. Jedná se o konstrukci jednoplášťovou 
nepochozí, která mi nejlépe zapadá do okolní zástavby a z hlediska časového i 
finančního provádění se mi zdá tato varianta jako nejlepší. 
Bez většího uvažování jsem kreslil plochou střechu se spádovou vrstvou z lehkého 
betonu a zamyslel jsem se, jak by se tato konstrukce dala udělat levněji, či rychleji.  
V této části bakalářské práce se budu snažit srovnat jednotlivé technologie provádění, 
výhody/nevýhody materiálů pro moji konstrukci zastřešení bytového domu v obci 
Pístov u Jihlavy. 
 

10.2 Podklad 
 

Střešní konstrukce se bude provádět na stropní konstrukci z monolitického betonu 
C25/30, stupně prostředí XC4 - střídavě suché/mokré. Tloušťka stropu je 250 mm. 
Povrch betonu bude splňovat rovinnost ±5 mm na 2 m lati. Vlhkost betonu bude max. 
6%.  
 

10.3 Atika 
 Pro stavbu atiky se použije stejného materiálu jako pro nosné zdivo bytového domu. 

Materiál SENDWIX P z vápenopískových kvádrů 8DF-LD tl. 240 mm a tepelnou 
izolací EPS 70 F tl. 160 mm bude vyzděno do výšky 625 mm a na ní se vylije ŽB 
věnec z betonu C25/30 stupně prostředí XC4 tl. 240 mm a výšky 150 mm. 
 

10.4 Požadavky na střešní konstrukci 
 Jediný požadavek, který musí konstrukce splňovat, je součinitel prostupu tepla U, 

který musí být roven nebo menší 0,16 W/m2K, aby konstrukce mohla být brána jako 
nízkoenergetická. Požadovaná hodnoto pro střechu je 0,24 W/m2K.  
 

10.5 Stabilizace střešního pláště 
 Rozhodl jsem se pro variantu přitížení praným říčním kamenivem - kačírkem tl. 100 

mm frakce 16/32 mm. Výška konstrukce je necelých 12 m, tudíž splňuje podmínku 
výšku do 20 m a může být použito. Co se týče tloušťky kameniva, tak by se musel 
udělat statický výpočet, nicméně na základě odborných reakcí by tato tloušťka měla 
být dostatečná. 
Výhodu přitížení beru v tom, že se konstrukce nemusí kotvit a nevznikají tam detaily 
opracování kotev a rychlost provádění je rychlejší a jednodušší. Samotné lepení vrstev 
je dle mého názoru nedostatečné, tudíž jdu na stranu bezpečnou. Další výhodou je ta, 
že konstrukce bude chráněna před účinky UV záření => hydroizolační souvrství vydrží 
déle a je chráněn před mechanickým poškozením. 
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10.6  1. varianta 
 

Zde je spádová konstrukce řešena pomocí lehkého betonu. Výška konstrukce je 
necelých 12 m a tudíž není problém čerpat betonovou směs pomocí autočerpadla. 
Nevýhodou této konstrukce je, že bude na stavbě zdržení z důvodu technologické 
přestávky. Hydroizolační souvrství je zhotoveno z SBS modifikovaných asfaltových 
pásů tl. 8,3 mm.  

  
 Skladba:  liapor beton LC 12/13  penetrace DEKPRIMER  oxidovaný asfaltový pás DEKBIT AL S 40 tl. 4,0 mm (natavený 

celoplošně)  tepelná izolace ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 S tl. 
2 x 120 mm  sbs modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER ULTRA tl. 3 
mm (samolepící)  sbs modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR tl. 
5,3 mm (celoplošně natavený)  ochranná textilie ze 100% polypropylenu FILTEK 300  prané říční kamenivo tl. 100 mm frakce 16 - 32 mm 

 

         Obr. 53 Varianta č. 1  
 Výpočet součinitele prostupu tepla - U 
 

Název Tloušťka (m) Součinitel tep. 
vodivosti (λ) 

Omítka vnitřní  0,01 0,88 
Nosná k-ce žb strop 0,25 1,43 

Liapor beton 0,08 0,091 
Oxidovaný asfalt. pás 0,004 0,2 

Tep. izolace EPS 100 S 0,24 0,037 
Sbs modif. asfalt. pás 0,003 0,2 
Sbs modif. asfalt. pás 0,0053 0,2 

textilie - - 
Prané říční kamenivo 0,1 - 
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 R = di/λi = 0,592/3,038 = 7,6 m2K/W 
 
 RT = RSi + R + RSe = 0,10 + 7,6 + 0,04 = 7,74 m2K/W 
  
 U = 1/ RT = 1/7,74 = 0,13 W/m2 
 

Plošná hmotnost / cena za 1 m2  
 

Vrstva Plošná hmotnost - 
kg/m2 

Cena za 1 m2 -   
Kč  s DPH 

Prané říční kamenivo tl. 100 mm 135 64,26  
Textílie 0,5 41,93  
Sbs asfaltový modifikovaný pás tl. 5,3 
mm 

6,39 162,02  
Sbs asfaltový modifikovaný pás tl. 3,0 
mm 

3,7 145,68 
Tepelná izolace EPS 100 S tl. 240 mm 4,8 304,68  
Oxidovaný asfaltový pás tl. 4,0 mm 4,8 99,70  
Penetrace  0,2 8,9  
Lehký beton 80 370,05 
Celkem 235,4 1197,29 

  
Napojení hydroizolace: 

 

      Obr. 54 Napojení asfaltových pásů 
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      Obr. 55 Překrytí asfaltových pásů 
 10.7 2. varianta 

 
U druhé střešní konstrukce jsem využil spádovou vrstvu z EPS 100 S spádových klínů. 
Tyto klíny jsou objednány na zakázku, aby nám seděl jednotný sklon střechy, který je 
3 %. Co se týče technologie, tak nevzniká mokrý proces, jako u první skladby a tudíž 
výstavba by měla proběhnout rychleji a bez technologické přestávky. Nicméně kvůli 
součiniteli prostupu tepla nám vzniká oproti předchozí konstrukci větší tloušťka 
tepelné izolace a na atice se nám promítne jiná výška. Výhodou je, že konstrukce z 
hlediska statického má menší hmotnost. 

  
 Skladba:  penetrace DEKPRIMER  oxidovaný asfaltový pás DEKBIT AL S 40 tl. 4,0 mm (natavený 

celoplošně)  tepelná izolace ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 S tl. 
2 x 120 mm  tepelná izolace ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 S 
spádové klíny (viz kladečský plán)  separační textilie ze 100 % polypropylenu  hydroizolační folie z mPVC tl. 1,5 mm (přitížená)  ochranná textilie ze 100% polypropylenu FILTEK 300  prané říční kamenivo tl. 100 mm frakce 16 - 32 mm 

 

       Obr. 56 Varianta č. 2  
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 Výpočet součinitele prostupu tepla - U 
 

Název Tloušťka (m) Součinitel tep. 
vodivosti (λ) 

Omítka vnitřní  0,01 0,88 
Nosná k-ce žb strop 0,25 1,43 

Oxidovaný asfalt. pás 0,004 0,2 
Tep. izolace EPS 100 S 0,24 0,037 

Spádové klíny EPS 100 S 0,02 0,037 
Textílie  0,002 - 

mPVC folie 0,0015 0,2 
Textilie - - 

Prané říční kamenivo 0,1 - 
  
 R = di/λi = 7,24 m2K/W 
 
 RT = RSi + R + RSe = 0,10 + 7,24 + 0,04 = 7,38 m2K/W 
  
 U = 1/ RT = 1/7,38 = 0,136 W/m2K 
 

Plošná hmotnost / cena za 1 m2 
 
Vrstva Plošná hmotnost - 

kg/m2 
Cena za 1 m2 -        

Kč s DPH 
Prané říční kamenivo tl. 100 mm 135 64,26 
Textilie 0,5 41,93 
mPVC tl. 1,5 mm 1,8 184,83 
textilie 0,5 41,93 
Tepelná izolace EPS 100 S tl. 240 
mm 

4,8 304,68 
Spádové klíny EPS 100 S tl. 150 mm 3 201,12 
Oxidovaný asfaltový pás tl. 4,0 mm 4,8 99,70 
Penetrace  0,2 8,9 
Celkem 150,6 947,35 

  
Napojení hydroizolace: 
 

    Obr. 57 Překrytí mPVC folie  
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10.8 Spádová vrstva 
 U této vrstvy jsem se rozhodl pro spádovou vrstvu z tepelně izolačních klínů. Etapa se 

provede v jednom pracovním záběru, tudíž odpadá technologická přestávka. Cena 
spádové vrstvy vyšla lépe z lehčeného betonu, ale nevýhodou je doba trvání této 
vrstvy střešního pláště. 

 10.9 Volba hydroizolačního souvrství 
 Při výběru finální vodotěsnící vrstvy z běžně dostupných materiálů asfaltových pásů 

nebo PVC folie jsem se rozhodoval dlouho a rozhodla zejména jediná vlastnost pro 
můj bytový dům. 
Výhody a nevýhody jednotlivých variant zobrazím v tabulce. 
 

Název Sbs asfaltový 
modifikovaný pás 

ELASTEK 50 SPECIAL 
DEKOR tl. 5,3 mm 

Hydroizolační fólie z 
mPVC  DEKPLAN 77  

tl. 1,5 mm 
Vrstva  Dvouvrtsvá Jednovrstvá 
Odolnost vůči 
mechanickému poškození 

Lepší Horší 
Reakce s ostatními materiály - EPS 
Spojení materiálu Hořák na plyn Horký vzduch 
Plošná hmotnost  6,39 kg/m2 1,8 kg/m2 
Faktor difúzního odporu 20 000 15 000 
Rychlost pokládky  0,22Nh 0,35 Nh 
Ekvivalentní difúzní 
tloušťka 

106 m 22,5 m 
 
Výhodami asfaltových pásů je zejména odolnost vůči mechanickému poškození. To je 
dáno její tloušťkou, která je 8,3 mm oproti 1,5 mm folie. Nicméně toto nahrává izolaci 
z PVC v plošné hmotnosti, kde je o 4,6 kg/m2 menší hmotnost. Faktor difúzního 
odporu je u těchto materiálů větší u asfaltových pásů. Největší rozdíl u těchto vrstve je 
v ekvivalentní difúzní tloušťce. Ne vždy je větší hodnota výhodou, ale v našem 
případě, jelikož se jedná o novostavbu a konstrukci chceme co nejlépe uzavřít, 
asfaltové pásy by byly výhodnější. Pokud by se jednalo o rekonstrukci a střešní vrstvy 
by nebyly řádně vyschlé, použili bychom PVC folii, která lépe propouští vodní páru, 
kdežto asfaltové pásy by ji uzavřely a konstrukce by později nesplňovala účel. Co se 
týče rychlosti provádění, tak výhoda je opět na straně asfaltových pásů, zejména díky 
metodě samolepících pásů, která trvá 0,02 Nh a s vrchním pásem, který se celoplošně 
přitaví je to 0,22 Nh oproti 0,35 Nh i s položením separační vrstvy kvůli reakci PVC s 
tepelnou izolací. Technologie provádění je u asfaltových pásů pomocí hořáku na 
propan butan, zde vzniká riziko popálení plamenem. PVC folie se natavuje pomocí 
horkého vzduchu, ale rychlost provádění je pomalejší a je třeba řádně proškolených 
zaměstnanců.  
Životnost materiálů je dle výrobců stejná, ale strašně ji ovlivňuje UV záření. Materiál 
degraduje dříve, proto souvrství chráním násypem kačírku. 
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Pro můj stavební objekt, bytový dům, jsem se rozhodl po výčtu výhod a nevýhod 
jednotlivých materiálů pro SBS modifikované asfaltové pásy. Nejdůležitějším 
faktorem pro mě hraje ten, že pásy jsou odolnější vůči mechanickému poškození a 
jelikož se jedná o stavbu bytového domu, tak chci, aby materiál vydržel co nejdéle a 
plnil bezproblémově svou funkci.  
 

10.10 Tepelná izolace 
 

U této vrstvy, která nám hraje důležitou roli zejména v ceně, tak jsem vybíral z 
nejdostupnějších materiálů na trhu. Porovnával jsem tepelnou izolaci z pěnového 
polystyrenu EPS 100 S, extrudovaného polystyrenu XPS 100 S a minerální vlny MW - 
T. Jsou to nejpoužívanější materiály pro volbu tepelné izolace střech. 
 
Důležitým upozorněním je, že výsledné ceny jsou pro tloušťku materiálu 240 mm 
kvůli zmiňovanému součiniteli prostupu tepla U.  
 
 EPS 100 S XPS 100 S MW - T 
Cena s DPH/m2 - Kč 304,70 718,30 1132,60 
Souč. tep. vodivosti - λ  0,037 0,035 0,038 
Pevnost v tlaku  při 2% 
stalečení 

100 KPa 300 KPa 70 KPa 
Reakce na oheň  E E A1 
 
Jestliže vemu v potaz výhody jednotlivých materiálů, tak u pěnového polystyrenu je to 
jednoznačně cena. Extrudovaný polystyren má velkou pevnost v tlaku a hodí se pro 
konstrukce, které jsou hodně zatížené např. parkoviště. Pěnový polystyren je v tomto 
ohledu dostačující, dokáže odolávat stálému zatížení 2000 kg/m2. I Minerální vlna by 
v tomto ohledu stačila, jedná se o střechu nepochozí. Nevýhodou této vrstvy je její 
cena. Nicméně se hodí na konstrukce, které musí splňovat vysoké požadavky na 
akustiku a požární odolnost, to jsou např. průmyslové objekty a vrstva s reakcí na oheň 
A1 předčí ostatní materiály. Součinitel tepelné vodivosti je u všech materiálů 
srovnatelný, tudíž nebude brát v potaz. Pro zajímavost sem vložím ještě materiál z 
PUR pěny, který má nízký součinitel tepelné vodivosti 0,22, ale jeho cena je strašně 
vysoká, i kdyby byla použita menší tloušťka izolantu. V našem případě by musel mít 
izolant tloušťku 140 mm (o 100 mm menší), ale cena je 2376 Kč/m2. 
 
Pro můj bytový objekt volím výběr tepelného izolantu z pěnového polystyrenu EPS 
100 S, který přečnívá ostatní výrobky především svou cenou a je dostačující i co se 
týče pevnosti v tlaku. 
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10.11 Další varianta 
  

Předešlé dvě varianty jsem se pokusil ještě vylepšit, co se týče rychlosti pokládky. 
Variantou bylo použití kašírovaného dílce z pěnového polystyrenu, který je opatřený 
asfaltovým pásem.  
 
Skladba:  oxidovaný asfaltový pás DEKBIT AL S 40 tl. 4,0 mm (natavený 

celoplošně)  tepelná izolace EPS 100 S tl. 120 mm   Spádové klíny EPS 100 S tl. 20 mm  tepelná izolace z polystyrenu PENOPOL EPS 100 S kašírovaný 
polystyren tl. 120 mm - oxid. asf. pás V 13 tl. 4,0 mm  sbs modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR tl. 
5,3 mm (celoplošně natavený)  ochranná textilie ze 100% polypropylenu FILTEK 300  prané říční kamenivo tl. 100 mm frakce 16 - 32 mm 

 

    Obr. 58 Varianta s kašírovaným polystyrenem 
 Napojení hydroizolace: 
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Výpočet součinitele prostupu tepla - U 
 

Název Tloušťka (m) Součinitel tep. 
vodivosti (-) 

Omítka vnitřní  0,01 0,88 
Nosná k-ce žb strop 0,25 1,43 

Oxidovaný asfalt. pás 0,004 0,2 
EPS 100 S 0,12 0,037 

Spádové klíny EPS 100 S 0,02 0,037 
Kašírovaný polystyren 0,12 0,035 

Asfaltový mod. pás 0,0053 0,2 
Textilie - - 

Prané říční kamenivo 0,1 - 
  
 R = di/λi = 7,45 m2K/W 
 
 RT = RSi + R + RSe = 0,10 + 7,45 + 0,04 = 7,59 m2K/W 
  
 U = 1/ RT = 1/7,59 = 0,132 W/m2K 

 
Plošná hmotnost / cena za 1 m2 
 
Vrstva Plošná hmotnost - 

kg/m2 
Cena za 1 m2 - Kč 

s DPH 
Prané říční kamenivo tl. 100 mm 135 64,26 
Textilie 0,5 41,93 
Sbs asfaltový modifikovaný pás tl. 5,3 
mm 

6,39 162,02 
Kašírovaný polystyren + asf. pás V 13 7,2 287,88 
Tepelná izolace EPS 100 S tl. 120 mm 2,4 152,34 
Spádové klíny EPS 100 S tl. 150 mm 3 201,12 
Oxidovaný asfaltový pás tl. 4,0 mm 4,8 99,70 
Penetrace  0,2 8,9 
Celkem 159,51 1018,15 
 
Tato varianta ale není možná, protože se nesmí vrstvy konstrukce přitížit, ale 
kotvit. Vzhledem k použití samolepícího pásu u první varianty tato konstrukce 
mizí z trhu pryč. Použití samolepícího pásu je rychlejší a pro pokládku 
jednodušší.  
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10.12 Posouzení 
 

Cena za 1 m2 

1197,29
947,35

0

500

1000

1500
Kč

1. varianta - Kč 2. varianta - Kč      Obr. 60 Graf: cena za 1 m2 

Cena celkem s DPH

1 149 688
919 452

0

500 000

1 000 000

1 500 000

Kč

1. varianta - Kč 2. varianta - Kč       Obr. 61 Graf: cena celkem s DPH  
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Výstavba střešního pláště

338
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din

1. varianta - hodin 2. varianta - hodin     Obr. 62 Graf: výstavba střešního pláště 
 Střešní plášť u první varianty vychází lépe, co se týče časového plánu, ale není v něm 
započtená technologická přestávka. 2. varianta vychází v počtu 5 pracovníků a 8 
hodinové denní doby délky 10 dní, první varianta vychází na 9 dní při stejných 
podmínkách. Pokud přičteme 5 dní jako technologickou přestávku, která je nutná, tak 
se první varianta zvýší na 15 dní a rázem vyhrává varianta číslo dvě. 
 
 
 
 Plošná hmotnost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Obr. 63 Graf: plošná hmotnost  
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10.13 Závěr 
 

Závěrem bych se chtěl vyjádřit o mojí volbě z hlediska provedení ploché střechy. Po 
shrnutí výhod a nevýhod materiálů jsem se rozhodl pro spádovou vrstvu z EPS 100 S 
klínů, které mi neprodlouží délku výstavby => nevnesou do stavby mokrý proces. Jako 
volbu hydroizolační vrstvy volím SBS asfaltové modifikované pásy i v tom případě, 
že PVC folie by pro můj bytový dům vyhověla také, a to pouze z důvodu, že odolávají 
většímu mechanickému poškození. Z hlediska životnosti se domnívám, že asfaltové 
pásy mají větší předpoklad vydržet déle. 
 
Zvolená skladba  penetrace DEKPRIMER  oxidovaný asfaltový pás DEKBIT AL S 40 tl. 4,0 mm (natavený 

celoplošně)  tepelná izolace ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 S tl. 
2 x 120 mm  spádová vrstva z EPS 100 S spádových klínů ve sklonu 3%  sbs modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER ULTRA tl. 3 
mm (samolepící)  sbs modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR tl. 
5,3 mm (celoplošně natavený)  ochranná textilie ze 100% polypropylenu FILTEK 300  prané říční kamenivo tl. 100 mm frakce 16 - 32 mm 

 

    Obr. 64 Zvolená skladba 
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