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1. Část všeobecná 

1.1 Základní údaje o stavbě 
Řešený stavební objekt se nachází na pozemcích parc. č. st. 2566. Pozemek je ze dvou 

obdélníků propojených v jeden zastavěná plocha 789 m2. Z hlediska sklonu se jedná o 
pozemek na rovině. Na pozemku okolo stavby se nachází nižší zeleň. Příjezd k pozemku je 
z místní pozemní komunikace z ulice Struhlovsko. 

1.2 Výchozí podklady 
- Zaměření na místě stavby 

- Požadavky investora 

- Údajů z katastru nemovitostí 

- Sondy do ploché střechy za účelem zjištění skladby a stavu jednotlivých vrstev včetně 
doporučení nápravných opatření 

1.3 Území výstavby 
Katastrální území – Hranice (647683) 

Parc. č. st. 2566 – zastavěná plocha a nádvoří 

2. Popis stavby 

2.1 Rozsah projektové dokumentace 
Projekt řeší stavební úpravu střechy bytového domu č.p. 1536 v Hranicích, okres 

Přerov na ulici Struhlovsko.  

2.2 Popis budovy 
Jedná se o stávající bytový dům v městě Hranice, 753 01. Bytový dům má 

v současnosti jedno podzemní podlaží, tři nadzemních podlaží. Výška atiky nad terénem je 
cca 10,6 m od úrovně terénu po atiku. Na stávající ploché střeše byla provedena sonda. 
Střešní konstrukce je jednoplášťová plochá. Na střeše se nacházejí 1 střešní výlez, 8 
odvětrávacích instalačních hlavic s turbínami a odvětrávacími komínky a výduchy komínků, 
vedení hromosvodu s jímací tyčí. Vstup na střechu je umožněn střešním výlezem nad 
podestou schodiště. Střešní plášť tvoří hydroizolační souvrství asfaltových pásů. Spádová 
vrstva je provedena z kačírku a heraklit s tepelnou izolací a nosnou konstrukci tvoří 
železobetonové stropní panely. 

3. Technické a konstrukční řešení stavby 

3.1 Stavební připravenost 
Před předáním a zahájením stavby seznámí investor uživatele objektu o provádění 

stavebních prací. 
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3.2 Bourací práce 
Bourací a demontážní práce zahrnují: 

- demontáž oplechování atiky  

- demontáž instalačních šachet na ploché střeše, vývodů pro ovětrávání kanalizace, 
oplechování komínů 

- demontáž stávajícího hromosvodu na střeše  

- demontáž odvětrávacích komínků 

3.3 Zemní práce 
Netýká se. 

3.4 Vnitřní povrchové úpravy 
Nejsou navrženy vnitřní povrchové úpravy.  

3.5 Střešní plášť 
Na střeše bytového domu byly provedeny dvě sondy všech vrstev střešního pláště. 

Střešní konstrukce je jednoplášťová plochá. Střešní plocha se skládá ze dvou obdélníku mezi 
sebou propojených. Střešní vtoky jsou zde vnitřní a jsou 4. Na střeše se nacházejí 1 střešní 
výlez, 8 odvětrávacích instalačních hlavic s turbínami a odvětrávacími komínky a výduchy 
komínků, vedení hromosvodu s jímací tyčí a komínová lávka.  Střešní plášť tvoří násyp 
z říčního kameniva násyp o tloušťce 70 – 180 mm, na kterém jsou uloženy heraklitové desky 
tl. 100mm s polystyrénem tl. 50mm, oxidovaný asfaltový pás typu A330, souvrství 
asfaltových pásů. 

Stávající vrstvy vrchního asfaltového pásu střešního pláště budou očištěny a 
vyspraveny, zejména prořezání a vysušení boulí, vyrovnání prohlubní pomocí přířezů 
asfaltového pásu. Na tuto vrstvu bude ukotveno nové souvrství střešního pláště tvořené 
z parotěsnící , hydroizolační GLASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL TL. 4mm V MÍSTĚ 
KOTVENÍ HYDROIZOLAČNÍ PŘÍŘEZ GLASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL TL. 4mm , 
STABILIZAČNÍ PUK 3D XL POLYURETANOVÉ LEPIDLO; tepelnou izolací EPS 100 tl. 
200 mm. Na tepelnou izolaci bude položen HYDROIZOLAČNÍ PODKLADNÍ PÁS TL. 
3mm a vrchní HYDROIZOLAČNÍ PÁS ELASTEK 40 COMBI  tl. 4,5 mm. 

 Součástí rekonstrukce střešního pláště bude: 

- osazení nových střešních vpustí s PVC límcem pro DN 125, provedení oplechování atiky. 
Při opracování detailů bude postupováno dle technologických postupů daných výrobcem – 
především pak v rozích objektu, při přechodu na atiku 

Na stávající atiku bude kotvena OSB deska tl. 25 mm.  

- stávající větrací otvory pro odvětrávání střešního pláště budou demontovány   

- provedena montáž 8ks nových instalačních šachet a turbín, odvětrávacích komínků.   
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- instalační šachty, střešní výlezy a komíny budou opatřeny novým oplechováním z Pz plechu 
tl. 0,55 mm 

- montáž nového vedení hromosvodu s napojením na stávající svodové lano v rozích budovya 
nová revizní zpráva 

- nový syntetický nátěr ocelového žebříku a lávky ke komínu s vložením nové dřevěné 
podesty s nátěrem na dřevo. 

- zateplení výlezového objektu nová střecha nové oplechování ve stejné skladbě jako hlavní 
střecha objektu. 

- nová povrchová úprava výlezového objektu novou penetrací stěrkou armovací vrstvou a 
finální probarvenou omítkou  

 

3.6 Výplně otvorů 
- výměna jednoho stávajícího okna ve výlezovém objektu za nové plastové s izolačním 

dvojsklem a venkovním parapetem.  

- stávající ocelové dveře ve výlezovém objektu vyměnit za plastové plné opatřené 
kováním a zámkem.  

! Před realizací je třeba rozměry prvků ověřit přeměřením ! 

3.7 Izolace proti zemní vlhkosti 
 Netýká se. 

3.8 Klempířské výrobky 
Veškeré doplňkové klempířské konstrukce – oplechování atiky, ukončení ploché 

střechy, větrací komínky a instalační šachty, - jsou navrženy z Pz plechu tl. 0,55 mm. Při 
montáži klempířských výrobků je nutné dbát na dodržení dilatačních celků a vzdálenosti 
kotvení plechů. 

Montáž a provedení všech klempířských výrobků musí odpovídat ČSN 73 3610 z března 2008 
-Klempířské práce budou provedeny odbornou firmou v souladu se „Základními pravidly pro 
klempířské práce", vydanými Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. 

Zároveň je třeba dbát na základní pravidla včetně příslušných návodů a pokynů souboru 
pravidel cechu klempířů, pokrývačů a tesařů.  

! Před realizací je třeba rozměry prvků ověřit přeměřením ! 

4. Všeobecné požadavky pro provádění 
4.1. Zateplovací systém 
Technologické operace  

- příprava podkladu 
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- lepení desek tepelné izolace 

- kotvení hmoždinkami 

Klimatické podmínky:  

- teplota vzduchu po dobu technologických operací a dále po dobu stanovenou 
v dokumentaci nesmí být nižší než +5°C a vyšší než + 30 °C 

- ochrana před deštěm musí být zajištěna po dobu technologických operací provádění a 
po dobu jeho zrání jeho součástí nestanoví – li dokumentace jinak 

- při silném větru narušujícím řádné provádění  

- veškeré napojení na přilehlé kce nebo prostupující prvky musí být v jednotlivých 
operacích provedeno tak, aby nedocházelo ke vzniku škodlivých trhlin nebo pronikání 
vody do systému.  

- při oplechování a připevňování prvků nesmí dojít k narušení elektroinstalačních 
rozvodů vedených na podkladu nebo v kci. Doporučuje se tyto rozvody vyznačit a 
zdokumentovat. 

 

 

Kotvení hmoždinkami 

Dle Návrhu fixace střechy proti účinkům zatížení větrem viz příloha této 
dokumentace.  

Provádění konečné povrchové úpravy 

Na řádně vyzrálou základní vrstvu je nanesena penetrace omítky tónovaná přibližně 
jako odstín vrchní omítky. Penetrační nátěr se vytváří válečkováním. Omítka se nanáší ručně 
nebo strojně. Při ručním použití za pomocí nerezového či plastového hladítka. Pohledově 
ucelené plochy je nutné provádět v jednom pracovním záběru. Pro soklovou část je použita 
omítka z marmolitu. Pro dlouhou životnost a správnou funkci systému je zapotřebí pravidelná 
kontrola a údržba. 

Stavební práce musí být v souladu s: 

ČSN 73 29 01 – Provádění vnějších tepelně izolačních systémů Etics 

ČSN 73 29 02 – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (Etics) – Navrhování a použití 
mechanického upevnění pro spojení s podkladem“ 

ČSN 73 05 40 – Tepelná technika budov 

5. Technické zařízení budov 
Kanalizace – napojení na kanalizaci zůstává stávající 

Vodovod – zůstává stávající 

Elektro – zůstává stávající 
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Hromosvod – bude demontován a bude proveden nový s napojením na svod. Bude řešen dle 
ČSN EN 62305 – Ochrana před bleskem. Pro uzemnění je nutno použít normalizovaných 
součástek dle ČSN 357610 a souvisejících norem. Po skončení montáže bude nutno provést 
jeho revizi ve smyslu ČSN 341390.  

6. Péče o životní prostředí 
Při provozu stavby nebude docházet k nadměrnému znečištění životního prostředí, 

vzniklé odpady při realizaci budou likvidovány dle zákona o odpadech. 

7. Péče o bezpečnost práce 
Při provádění stavebních a montážních prací budou dodrženy veškeré bezpečnostní 

předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků zejména podle vyhlášky 591/2006 
sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a další platné normy pro provádění staveb. Zaměstnanci budou vybaveni 
ochrannými pomůckami a proškoleni. Zhotovitel zajistí staveniště tak, aby zajistil zákaz 
vstupu nepovolaným osobám.  

8. Staveniště a realizace stavby 
Přístup ke staveništi je z veřejné komunikace. Materiál bude odvážen průběžně a 

částečně skladován na pozemku v okolí objektu. 

9. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení 

Použité materiály musí mít požadované vlastnosti – uvedené v projektové 
dokumentaci. Musí s nimi být zacházeno v souladu s postupy a podmínkami, které udává 
výrobce. Dodržení pracovních postupů zajišťuje požadovanou jakost provedení. 

10. Výpis použitých norem 

• Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů; 

• Zákon č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů; 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších 
předpisů;(Vyhláška č. 20/2012 Sb.) 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění novely 62/2013 sb. o dokumentaci staveb; 

• Vyhláška č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

• Vyhláška č. 78/2013 Sb. O energetické náročnosti budov; 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdrav před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• ČSN 73 29 01 – Provádění vnějších tepelně izolačních systémů Etics 

• ČSN 73 29 02 – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (Etics) – Navrhování a použití 
mechanického upevnění pro spojení s podkladem“ 

• ČSN 730540-1: 2005 Tepelná ochrana budov: Terminologie; 
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• ČSN 730540-2: 2011 Tepelná ochrana budov: Požadavky; 

• ČSN 730540-3: 2005 Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veličin; 

• ČSN 730540-4: 2005 Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody; 

• Vyhláška MVČR 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

• ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

• ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

• ČSN 013420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

 

 

 

 

Ve Černotíně, září 2021   Vypracovala: Petr Vojvodík 


