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Anotace bakalářské práce 
 

Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace rodinného domu 

pro ohlášení stavby. Součástí práce je technická zpráva stavební části, technologický postup 

realizace střechy, časový harmonogram postupu prací se zaměřením na technologickou etapu 

“Střecha“ a položkový rozpočet na technologickou etapu “Střecha“. Pro vyhodnocení 

energetické náročnosti budovy byla zpracována tepelně technická posouzení vybraných 

konstrukcí a jejich částí. 

Stavba je navržena jako dvoupodlažní se suterénem a jednoplášťovou plochou střechou, 

pro čtyř až pěti člennou rodinu. 

Požadavkem bylo dosáhnout co nejvyšší energetické úspornosti budovy. 

 

Počet stran: 56 

 

 

 

 

 

Annotation Thesis 
 

The subject of this bachelor thesis is to solve a project documentation of family house  

for building notification. Other parts are technical report of construction section, technological 

proces of roof realization, timetable of workflow and itemized budget focused on roof.  

For the energy saves evaluation was done heat assessments of some typical construction  

and their parts. 

The building is designed as two-storey with basement and single-layer flat roof for four 

or five family members. 

The main demand was ensure as much energetic saves of the house as possible. 

 

Number of pages: 56 
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Seznam použitého označení 
 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN Česká státní norma 

ČSN EN Česká státní norma evropská 

EPS Expandovaný polystyren 

HSV Hlavní stavební výroba 

Mc,a Roční množství zkondenzované vodní páry [kg/m2.rok] 

Mev,a Roční množství odpařitelné vodní páry [kg/m2.rok] 

NP Nadzemní podlaží 

PP Podzemní podlaží 

PSV Přidružená stavební výroba 

RHi Relativní vlhkost v interiéru [%] 

Sb. Sbírka 

Tae Návrhová venkovní teplota [oC] 

Tai Návrhová teplota vnitřního vzduchu [oC] 

Te Teplota na vnější straně [oC] 

Ti Návrhová vnitřní teplota [oC] 

U Součinitel prostupu tepla [W/m2.K] 

UN Požadovaný součinitel tepla [W/m2.K] 

f,Rsi Teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

f,Rsi,M Průměrná hodnota teplotního faktoru [-] 

f,Rsi,N Požadovaný teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 
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Úvod 
 

Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace rodinného domu 

pro ohlášení stavby. 

Stavba je navržena jako dvoupodlažní se suterénem a jednoplášťovou plochou střechou, 

pro čtyř až pěti člennou rodinu. Bakalářská práce obsahuje technickou zprávu ke stavební 

části, jsou v ní zahrnuty tepelně technická vyhodnocení jednotlivých stavebních částí  

na prostupy tepla konstrukcí, vyhodnocení detailu stropní konstrukce na průběh teplot, dále  

je v ní řešen technologický postup realizace střechy, časový harmonogram a položkový 

rozpočet na technologickou etapu “Střecha“. 

Požadavkem je dosáhnout co nejvyšší energetické úspornosti budovy. 
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 F. DOKUMENTACE STAVBY 
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1. Pozemní objekty 

 

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 

 

1.1.1. Technická zpráva 
 

 

a) Účel objektu 

 

Předmětem řešení stavebně technologického projektu je novostavba nízkoenergetického 

rodinného domu, nacházející se na parcele č. 3160/65, v katastrálním území města 

Žamberk 794368. 

Objekt byl navržen pro čtyřčlennou až pětičlennou rodinu a jeho hlavní funkcí  

je zajišťovat obytné a technické zázemí. 

 

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Parcela se nachází v zástavbě rodinných domů. Přístup na pozemek je situován  

na severozápad z přilehlé ulice V Břízkách. 

Z architektonického hlediska je objekt navržen jako dvoupodlažní, částečně podsklepený 

s garáží. Zastřešení je navrženo jednoplášťovou plochou střechou. Fasáda obvodového 

pláště bude na jednotlivých částech tvořena dřevěným obkladem ze sibiřského modřínu, 

akrylátovou omítkou v barvě béžové a kamenným obkladem. Okenní rámy a rámy 

vstupních dveří budou provedeny v tmavě-hnědé barvě. 

Stavba je atypického tvaru o půdorysném rozměru 18,77 x 11,76 m. Podzemní podlaží 

má technickou funkci, nachází se zde prádelna, kotelna, sklep, sklad paliva, fitness/hobby 

a koupelna. První nadzemní podlaží je užíváno jako obytné a částečně technické, 

disponuje obývacím pokojem, jídelnou, kuchyní, pracovnou, koupelnou a garáží. Druhé 

nadzemní podlaží je pouze obytné a obsahuje ložnici, šatnu, 2 dětské pokoje  

a koupelnu. 
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Před samotným domem se nachází příjezdová a přístupová cesta ze zámkové dlažby. 

Po dokončení veškerých stavebních prací budou travnaté plochy nově osety travním 

semenem a zasazeny nové keře a stromy dle požadavků investora. 

Objekt není navržen pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

 

Zastavěná plocha: 183 m2 

Obytné prostory: 134 m2 

Neobytné prostory: 175 m2 

Obestavěný prostor: 1455 m3    

Jedná se o objekt samostatně stojící. Vstup do budovy je situován na severozápad. 

Osvětlení a oslunění je zajištěno dostatečným množstvím a velikostí oken. Objekt není  

ve stínu žádných okolních staveb. 

 

 

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

a jeho požadovanou životnost 

 

Zemní práce 
Těžba zeminy bude prováděna v únosné zemině, třídy težitelnosti 3. Před zahájením 

zemních prací bude stavba vytyčena. Zemní práce začnou skrývkou ornice v tl. 0,300 m. 

Ornice bude skladována na mezideponii a následně využita pro dokončovací práce  

na terénu. 

Hladina podzemní vody byla zjištěna, na základě hydrogeologického průzkumu, 

v hloubce 2,5 m pod základovou spárou. 

Stěny výkopu pro podzemní podlaží budou svahovány ve sklonu 1,5:1. Stavební jáma 

bude vyhloubena na úroveň -3,060 m a poté budou provedeny rýhy pro základové pásy 

do hloubky -3,540 m. Veškeré hloubení se bude provádět strojně, až na začišťovací práce 

rýh, které budou provedeny ručně. Základová spára bude chráněna před promrzáním, 

rozbřidáváním a vysycháním. Před betonáží základů provede stavbyvedoucí převzetí 

základové spáry. 
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Základové konstrukce 
Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu třídy C16/20. U podsklepené 

části je šířka základu pod obvodovými nosnými stěnami 0,680 m a výška 0,600 m.  

U vnitřních nosných stěn je šířka základu 0,600 m a výška 0,600. U nepodsklepené části 

je šířka základu obvodových stěn 0,680 m a výška 0,930 m.  

 

Svislé konstrukce 
Svislé konstrukce v objektu jsou navrženy v systému Heluz. 

Obvodové nosné zdivo z cihel Heluz Family 38 2in1 o rozměrech 380x247x249 mm, 

vyzděno na Heluz celoplošné lepidlo. 

Vnitřní nosné zdivo z tvárnic Family 30 broušená o rozměrech 300x247x249 mm, 

vyzděno na maltu Heluz. 

Příčky z Heluz 11,5 broušená s lepidlem o rozměrech 115x497x249 mm, vyzděno  

na Heluz celoplošné lepidlo. 

Opláštění instalačních šachet bude provedeno ze sádrokartonového obkladu Knauf Green 

v tloušťce 12,5 mm ve všech podlažích. 

Při zdění budou striktně dodržovány výrobcem dané technologické předpisy. Při zdění  

budou vynechávány prostory pro pozdější osazení okenních a dveřních rámů. 

 

Vodorovné konstrukce 
Nad dveřní a okenní otvory se osadí keramické překlady Heluz. U obvodových stěn  

se překlady doplní o tepelnou izolaci Isover EPS 100Z v tl. 100 mm. Překlady se osazují 

svojí užší stranou (na výšku) do lože z cementové malty. U příček budou použity 

v nadpraží ploché překlady P11,5. 

Stropní konstrukce bude provedena z keramických stropů Heluz Miako v tl. 250 mm.  

Na nosné zdivo bude do míst pod budoucí ztužující věnec uložen asfaltový pás, na který 

budou ukládány jednotlivé nosníky do připraveného 10 mm tlustého lože z cementové 

malty. Nosníky musí mít minimální uložení 125 mm na každé straně. Keramické stopní 

vložky Miako se kladou na sucho na osazené a podepřené nosníky. Po uložení všech 

stropních vložek se stropní konstrukce dobetonuje v tl. 60 mm nad horní povrch těchto 

vložek, třída betonu C16/20. V místech prostupů instalačních šachet bude ve stropní 

konstrukci provedena výměna. 

Prostorové ztužení objektu se provede železobetonovým věncem, který bude procházet 

nad obvodovými a nosnými zdmi. U obvodové konstrukce se železobetonový věnec 
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doplní EPS tl. 100 mm a věncovkou Heluz. Věnec se zmonolitní betonem třídy C16/20, 

třmínky budou průměru 6 mm, po 350 mm a betonářská ocel 4xprůměr 8 mm. 

Veškeré vodorovné konstrukce budou prováděny v souladu s danými technologickými 

předpisy výrobce. 

 

Schodiště 
Schodiště je navrženo jako dvouramenné železobetonové deskové schodiště. Mezipodesta 

a schodišťová ramena jsou vetknutá do nosných zdí. Tloušťka mezipodesty s nášlapnou 

vrstvou je 170 mm, schodišťová deska je tl. 125 mm. V podzemním podlaží je navrženo 

schodiště o parametrech 8x163x300 mm a v nadzemních podlažích je schodiště 

o parametrech 8x167x295 mm. Schodišťové rameno je navrženo v šířce 1050 mm a šířka 

mezipodesty je 1100 mm. Do prostoru mezi schodišťovými rameny bude umístěno 

zrcadlo o šířce 100 mm. Součástí schodiště bude i ocelové zábradlí s dřevěným madlem. 

Nášlapná vrstva schodiště bude tvořena keramickou dlažbou. 

 

Střešní konstrukce 
Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá, nevětraná. Nosnou vrstvu bude tvořit 

stropní konstrukce Heluz v tl. 250mm. Na tu bude proveden penetrační nátěr Dekprimer  

a položena parotěsnící vrstva Glastek Al 40 Mineral, která bude vytažena 150 mm  

na atiku. Spádová vrstva je sloučena s funkcí tepelné izolace Polydek EPS 200S 

v tl. 180-280 mm nad obytnou částí. Nad garáží bude tepelná izolace Polydek EPS 200S 

v tl. 180-355 mm. Další vrstvu tvoří nakašírovaný pás DEKBIT V60 S35. Poslední 

souvrství bude tvořeno hydroizolačním pásem Elastodek 40 Special Mineral a pásem 

Elastodek 40 Standard Dekor, který bude zakončen pod oplechováním atiky. 

Výlez na střechu bude řešen z chodby ve 2. nadzemním podlaží a bude rozměru 

0,700x0,850 m.  

Odvodnění střechy je navrženo nad obytnými prostory dovnitř budovy dvěma svody 

v instalačních šachtách. Nad prostorem garáže bude odvodnění střechy vně dispozice. 

 

Komínové těleso 
Komín bude tvořen ze systému Schiedel UNI*** PLUS. Jedná se o dvouprůduchový 

komín s průměrem průduchu 200 mm. Do komínu bude vyústěn v podzemním podlaží 

kotel na tuhá paliva a v 1. nadzemním podlaží krb.  
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Při průchodu komína stropními konstrukcemi bude průchod o 20-30mm větší než vnější 

rozměr komína. Tato štěrbina se následně vyplní deskami z minerálních vláken.  

U napojení komína na stěnovou konstrukci bude oddilatování provedeno minerální rohoží 

min. 90 kg/m3 v tloušťce 30mm. 

Při realizaci komínového tělesa musí být dodržovány technologické postupy provádění 

dané výrobcem. Komín se může uvést do provozu až po kontrole revizním technikem. 

 

Úpravy povrchů 
Vnější úprava povrchů u 1. nadzemního podlaží bude provedena z akrylátové barvy 

Gamadekor FSE barvy béžové, která bude provedena na omítkový systém do exteriéru 

Stomix. Povrch v 2. nadzemním podlaží bude tvořen fasádním dřevěným obkladem  

ze sibiřského modřínu, který bude proveden též na podkladní vrstvu omítkového systému 

Stomix. Povrchová úprava soklu bude z kamenného obkladu Silu Stone, barvy 

champagne. 

Vnitřní povrchové úpravy v podzemním podlaží budou komplexně provedeny 

z vápenocementové omítky a disperzního nátěru bílé barvy. V 1. nadzemním podlaží 

budou omítky štukové kromě garáže, kde bude provedena omítka vápenocementová.  

V 2. nadzemním podlaží budou omítky pouze štukové. V koupelně, prádelně a na WC 

budou stěny obloženy keramickým obkladem do výšky 2100 mm. Na spárování bude 

použita spárovací hmota proti vlhkosti. V kuchyni bude keramický obklad proveden  

za kuchyňskou linkou ve výšce 500 mm v úrovni 800 mm od podlahy. Zde bude  

pro spárování použita spárovací hmota Ceresit CE 33 Super, pro spáry do šířky 8mm. 

 

Podlahy 
Podlahy budou prováděny z části z keramické dlažby a z části z dubového dřeva.  

Ve styku dvou materiálů bude přechod řešit přechodová lišta. Je nutné dbát  

na oddilatování podlahy od konstrukce stěny. Skladby jednotlivých podlah jsou uvedeny 

v příloze. Všechny podlahové konstrukce musí splňovat dané technologické předpisy. 

 

Výplně otvorů 
Okna budou plastová, šestikomorová, zasklená izolačním trojsklem, typu SULKO Profi 

Line se stavební hloubkou 86 mm, U=0,8 W/m2K. 

Vchodové dveře budou dřevěné typu, SULKO Euro 78, dubová, plná se stavební 

hloubkou 78mm, U=1,2 W/m2K. 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ DŮM – STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 
 

 

19 
 

Vnitřní dveře budou dřevěné, smrkové, plné s obložkovou zárubní. 

 

Tepelné a zvukové izolace 
Podlaha v suterénu – navržena tepelná izolace EPS Perimetr v tloušťce 120 mm. 

Plochá střecha – navržena tepelná izolace Polydek EPS 200S v tloušťce 180-280mm.  

nad obytnou částí a v tloušťce 180-355mm nad garáží. 

Překlady – tepelná izolace Isover EPS 100Z v tloušťce 100 mm. 

Železobetonový věnec – teplená izolace Isover EPS 100Z v tloušťce 120 mm. 

Instalační šachta – vyplněna tepelnou izolací Isover MERINO. 

Jako zvuková izolace v obou stropních konstrukcích bude použita akustická izolace 

Isover T-P- 2, v tloušťce 20 mm. 

 

Hydroizolace 
Hydroizolace spodní stavby – je provedena jak na vodorovné části, tak i na svislé části 

z asfaltových pásů Dekbit Al S 40. Na svislé části je chráněna tepelnou izolací EPS 

Perimetr. 

Hydroizolace ploché střechy – jako spodní vrstva hydroizolačního souvrství bude použit 

asfaltový pás Elastodek 40 Special Mineral a jako horní asfaltový pás bude použit 

Elastodek 40 Standard Dekor. 

Parotěsná vrstva – ve střešní konstrukci bude použit Glastek AL 40 Mineral. 

Na tepelnou izolaci Polydek 200S ve střešní konstrukci bude nakašírován asfaltový pás 

Dekbit V60 S35. 

Jednotlivé vrstvy asfaltových pásů budou vzájemně spojovány natavováním. 

 

Klempířské konstrukce 
Oplechování atiky, lemování komínu, střešní žlab a svod bude proveden z RHEINZINK 

Patina Line, barva modro-šedá. Parapety budou provedeny z RHEINZINK Patina Line, 

barva hnědá.  

 

Zámečnické konstrukce 
Kovové zábradlí na vnitřní straně schodiště bude procházet všemi podlažími. Výška 

zábradlí bude 1100 mm. Bude tvořeno sloupky 45x45 mm a jekly 45x10 mm. Kovové 

zábradlí v 1. a 2. nadzemním podlaží u oken bude výšky 1100 mm. Bude přiděláno  

ze strany exteriéru. 
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Truhlářské konstrukce 
Vnější dveře budou z dubového dřeva, vnitřní dveře ze dřeva smrkového. Obložkové 

zárubně budou provedeny ze dřeva smrkového. Schodišťové madlo bude též provedené 

ze dřeva smrkového. 

 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

Obvodová stěna k venkovnímu prostředí: 

U=0,17 W/m2K < UN=0,30 W/m2K. 

Obvodová stěna přilehlá k půdě: 

U=0,11 W/m2K < UN=0,30 W/m2K. 

Podlaha částečně vytápěného prostoru přilehlá k zemině: 

U=0,26 W/m2K < UN=0,45 W/m2K. 

Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10oC včetně, podlaha 1.NP: 

       U=0,97 W/m2K < UN=1,05 W/m2K. 

Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 5oC včetně, podlaha 2.NP: 

       U=0,97 W/m2K < UN=2,20 W/m2K. 

Plochá střecha: 

 U=0,17 W/m2K < UN=0,24 W/m2K. 

 

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického  

a hydrogeologického průzkumu 

 

Na základě výsledků provedeného geotechnického průzkumu bylo zjištěno, že objekt  

se bude nacházet v únosné zemině, třídy těžitelnosti 3. 

Hladina podzemní vody je v úrovni 2,5 m pod základovou spárou. Hladina byla určena  

na základě hydrogeologického průzkumu. Stavba je chráněna proti působení zemní 

vlhkosti hydroizolací Dekbit AL S40. 

 

Po dokončení výkopových prací se provede betonáž základových pasů, beton třídy 

C16/20. U podsklepené části je šířka základu pod obvodovými nosnými stěnami 0,680 m  

a výška 0,600 m, u vnitřních nosných stěn je šířka 0,600 m a výška 0,600.  
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U nepodsklepené části je šířka základu obvodových stěn 0,680 m a výška 0,930 m. 

Tepelná izolace v základech bude EPS Perimetr v tl. 0,120 m, která nahrazuje zároveň  

i vrstvu podkladního betonu. 

 

 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 

 

Stavba je navržena jako nízkoenergetický rodinný dům, čili nebude mít při realizaci  

ani při užívání velký negativní vliv na životní prostředí. Realizace bude probíhat  

ve standardní pracovní době, nebude zasahovat do rušení nočního klidu. Při výstavbě 

bude lehce zvýšena prašnost a hlučnost.  Nebudou se tedy podnikat žádná zvláštní 

opatření na ochranu životního prostředí. 

Nepředpokládá se ani vznik nebezpečného odpadu, dle zákona č. 185/2001 Sb.  

o odpadech. Odpady, které na stavbě vzniknou během realizace, budou odváženy  

na místní skládku. 

 

 

h) Dopravní řešení 

 

Přístup a příjezd k objektu je z veřejné komunikace, ulice V Břízkách. Přístupová cesta  

je 2,5 m široká a je ze zámkové dlažby. Příjezdová cesta je o šířce 4,06 m a je též  

ze zámkové dlažby. 

 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

 

V oblasti města Žamberk je velmi nízký výskyt radonu, není tedy potřeba provádět 

speciální ochranné prostředky proti radonu. Na území pozemku a v blízkém okolí stavby 

nejsou evidovány žádné výskyty negativních vlivů prostředí. 
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j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Během realizace budou dodržovány požadavky dané: 

- zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

Zaměstnavatel je povinen poskytnout všem zaměstnancům školení o bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci. 
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 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ SKLADEB 

KONSTRUKCÍ 
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a) Podlaha přilehlá k zemině, 1.PP 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   SKLADBA PODLAHY V SUTERÉNU 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Tmelové lože  0,006       0,220  1350,0 
   3  Betonová mazanina  0,060       1,430  23,0 
   4  Dekbit AL S40  0,0035       0,210  300000,0 
   5  Isover EPS Perimetr  0,120       0,034  80,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,208 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,936 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   8,61 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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b) Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10oC včetně, podlaha 1.NP 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   SKLADBA PODLAHY V 1NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dřevěná podlaha dubová  0,016       0,180  157,0 
   2  PE folie separační  0,0002       0,160  16700,0 
   3  Betonová mazanina  0,040       1,230  17,0 
   4  PE folie separační  0,0002       0,160  16700,0 
   5  Isover Orsil T-P  0,020       0,043  1,0 
   6  Heluz keramický strop  0,250       1,100  23,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,774 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   1,05 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,97 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,090 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover Orsil T-P). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0201 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,5766 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Grafické znázornění rozložení tlaků vodní páry v konstrukci podlahy v 1. nadzemním podlaží 
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c) Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 5oC včetně, podlaha 2.NP 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   SKLADBA PODLAHY VE 2NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dřevěná podlaha dubová  0,016       0,180  157,0 
   2  PE folie separační  0,0002       0,160  16700,0 
   3  Betonová mazanina  0,040       1,230  17,0 
   4  PE folie separační  0,0002       0,160  16700,0 
   5  Isover Orsil T-P  0,020       0,043  1,0 
   6  Heluz keramický strop  0,250       1,100  23,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,774 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,97 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,090 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover Orsil T-P). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0201 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,5766 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Grafické znázornění rozložení tlaků vodní páry v konstrukci podlahy ve 2. nadzemním podlaží 
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d) Obvodová stěna k venkovnímu prostředí 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 
 Název konstrukce:   OBVODOVÁ STĚNA NAD TERÉNEM 
 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Stomix BetaDEKOR IF. ID  0,0015       0,670  65,0 
   2  HELUZ FAMILY 38 2in1  0,380       0,066  9,7 
   3  Stomix AlfaDEKOR G  0,003       0,700  75,0 
 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,158 kg/m2,rok 
  (materiál: Stomix AlfaDEKOR G). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0425 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,5035 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Grafické znázornění rozložení tlaků vodní páry v konstrukci obvodové stěny nad úrovní terénu 
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e) Obvodová stěna přilehlá k půdě 

  
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   OBVODOVÁ STĚNA POD TERÉNEM 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Asodur SG2  0,003       0,210  1600000,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   3  HELUZ FAMILY 38 2in1  0,380       0,066  9,7 
   4  Cementová omítka  0,020       0,830  25,0 
   5  Asfaltový nátěr  0,0001       0,210  1200,0 
   6  Bitagit S  0,0035       0,210  14400,0 
   7  Isover EPS Perimetr  0,100       0,034  60,0 
   8  Geotextílie Filtek 300  0,0003       0,170  67,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,208 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,972 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Grafické znázornění rozložení tlaků vodní páry v konstrukci obvodové stěny přilehlé k terénu 
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f) Plochá střecha 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘECHA 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Heluz keramický strop  0,250       1,100  23,0 
   2  Penetrační nátěr Dekprimer  0,001       0,210  1200,0 
   3  Glastek 40 Mineral  0,0042       0,210  188240,0 
   4  Polydek EPS 200  0,180       0,034  70,0 
   5  Dekbit V60 S35  0,004       0,210  35000,0 
   6  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   7  Elastodek 40 Standard Dekor  0,004       0,210  50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,156 kg/m2,rok 
  (materiál: Dekbit V60 S35). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0018 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0043 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 

 

 

 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ DŮM – STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 
 

 

34 
 

 

 
Grafické znázornění rozložení tlaků vodní páry v konstrukci jednoplášťové střechy 
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a) Posouzení detailu uložení stropní konstrukce na obvodovou stěnu 

 

- Vnitřní prostředí: 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   Detail u stropní konstrukce    
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,911 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

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

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software 
 

 
- Vnější prostředí: 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   Detail u stropní konstrukce    
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   -16,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   -15,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   84,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  21,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
 Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto neověřuje. 
 V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

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

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Grafické znázornění průběhů teplot v napojení stropu a obvodové stěny 
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1. Pracovní postup pro realizaci střechy 

 

Na připravený a očištěný podklad stropní konstrukce provedeme penetrační nátěr 

DEKPRIMER – spotřeba 0,1 – 0,4 kg/m2. Před nanesením nátěru je třeba promíchat obsah 

nádoby. Provádí se za suchého počasí při minimální teplotě +5o C. Nanášení musí být 

rovnoměrné v celé ploše a provádí se štětkou, válečkem nebo stříkací pistolí. Další vrstvy 

skladby střechy se realizují po zaschnutí nátěru DEKPRIMER. 

Parotěsnou vrstvu tvoří GLASTEK AL 40 MINERAL. Pás se klade vždy jedním směrem  

a na vazbu tak, aby byly čelní spoje vystřídány a styk čelního a bočního pásu byl tvaru T. 

Šířka bočního přesahu bude 100 mm (min. 80 mm), šířka čelního přesahu bude též 

 100 mm. GLASTEK AL 40 MINERAL se bude natavovat plamenem a jednotlivé pásy 

v přesazích budou svařeny plamenem. 

 

obrázek č. 1 – Způsob kladení asfaltových pásů 1 

 

Tepelná izolace bude mít i funkci spádové vrstvy a bude tvořena díly POLYDEK 200S. 

Podklad pro dílce musí být dostatečně vyrovnaný, aby nedocházelo k pohyblivosti dílců  

a následně ke zvýšenému namáhání vrchního hydroizolačního pásu. Nerovnosti je možné 

vyrovnat seříznutím nebo roztavením. Jednotlivé dílce budou kladeny v jedné vrstvě  

na sraz, co nejtěsněji. Při kladení dílců je třeba dodržovat převazbu tak, aby přesahy pásu 

POLYDEKU byly tvaru T, spodní přesah se seřízne. 

                                                           
1
  DEKTRADE a.s. – ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE – Montážní návod. DEK a.s., rok vydání 2012 [online]. 

Dostupné z: http://dektrade.cz/docs/publikace/mp-asfaltove-pasy.pdf 
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obrázek č. 2 – Způsob kladení dílců POLYDEK a seříznutí přesahu 2 

 

Dílce budou k podkladu lepeny za použití lepidla AOSI. Spáry mezi deskami a menší 

spáry kolem prostupů se vyplní nízkoexpanzní PUR pěnou. Při aplikaci dbáme na to,  

aby se pěna nedostala pod dílec a nezpůsobila její nadzvednutí, přebytečná pěna se z dílců 

seřízne a přeplátuje přířezem asfaltového pásu DEKBIT V60 s35. Vzniklé větší spáry  

se doplní přířezy z desek EPS 200S. 

Spodní vrstvu hydroizolačního souvrství bude tvořit asfaltový pás ELASTODEK 40 

SPECIAL MINERAL. Tato spodní vrstva bude celoplošně natavena k pásu DEKBIT V60 

S35. Na spodní asfaltový pás bude následně celoplošně nataven pás ELASTODEK 40 

STANDARD DEKOR. K natavení používáme ruční hořák. Každý pás bude nejprve 

rozvinut a usazen do správné polohy, následně se pečlivě svine jedna polovina ke středu  

a nataví se. Potom se svine a nataví druhá polovina role. 

 

Metoda natavování: pás k natavení se svine na ocelovou trubku průměru cca 60 mm  

a délky cca o 50 mm menší než je šířka role. Natavovanou část stavebník posouvá  

a průběžně přitlačuje nohou. Role je vyztužena trubkou, proto je pás dobře přitlačován  

až do konce. Spoje a překrytí pásu budou nataveny až po natavení plochy celého pásu, 

proto musíme vynechat okraj pro provaření spojů nenatavený.  

Při izolování rovných částí atiky budou použity nařezané pruhy pásu dle rozměru atiky. 

Přířezy pásů budou natavovány z vodorovné plochy, kde si předem vyznačíme počáteční 

čáru (u spodního pásu min. 80 mm a u horního pásu min 160 mm od atikového klínu).  
                                                           
2
  DEKTRADE a.s. – POLYDEK – montážní návod. DEK a.s., rok vydání 2008 [onlíne]. Dostupné z: 

http://dektrade.cz/docs/publikace/mp-polydek.pdf 
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Na koruně atiky budou pásy nataveny na celou plochu a poté mechanicky přikotveny  

přes dřevěnou fošnu. 

U natavení pásů na svislou stěnu postupujeme analogicky. Přikotvíme horní konec pásů 

přítlačnou plechovou lištou. Krycí plechovou lištu zasuneme do předem připravené drážky 

ve zdivu, kterou následně zatmelíme.  

Ukončení asfaltových pásů na oplechování okapu: spodní pás hydroizolace je ukončen  

na okraji střechy pod plechovým profilem. Vrchní pás je nataven na plechové okapnici, 

předem opatřené penetračním nátěrem. 

 

 

2. Návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací (časový harmonogram) 

 
Plán časového harmonogramu je uveden v příloze č. 10 – HARMONOGRAM POSTUPU 

PRACÍ PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU “STŘECHA“. 

 
 

3. Minimální přípustné doby realizace 

 
Minimální časové úseky je třeba dodržovat u mokrých procesů. Po betonáži stropní 

konstrukce musí být dodržena minimálně pětidenní technologická přestávka. U jiných 

procesů nejsou časové úseky pevně stanoveny. Práce musí být vykonána v takovém čase, 

aby byla provedena kvalitně. 

 
 

4. Technologické přestávky 

 
Nutné technologické přestávky mezi mokrými procesy jsou stanoveny v příloze č. 10 – 

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU 

“STŘECHA“. 

 
 
5. Stavební připravenost pracoviště 

 

Staveniště bude před zahájením prací oploceno drátěným plotem. Příjezdová cesta  

na staveniště je v návaznosti na okolní komunikaci a je tvořena štěrkovým posypem. Terén 

na staveništi bude zpevněný a odvodněný, skládky materiálu budou v prostoru staveniště. 
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Na staveništi budou umístěny 3 buňky, pro drobný materiál, pro potřeby pracovníků  

a jedna jako uzamykatelný sklad. Staveniště bude zásobováno elektrickou energií z veřejné 

sítě, vodovod a kanalizace budou napojeny na veřejné řády.  

Realizaci střešní konstrukce je možno zahájit až po zhotovení stropu ve 2. nadzemním 

podlaží a po vyzdění atiky. Stropní konstrukce musí být před zhotovováním střechy  

už dostatečně únosná a z jejího prostoru musí být vyklizeny veškeré pomůcky  

po předchozích pracích. 

 

 

6. Podmínky realizace 

 

Povrch betonu musí být soudržný, nesmí mít žádné ostré hrany a výstupky, nesmí být 

prašný, z povrchu musí být odstraněny volné úlomky a další nečistoty. Vlhkost vrstvy 

betonu stropní konstrukce musí být taková, aby byl povrch schopen spojit se s penetračním 

nátěrem. 

Podklad pro pokládání tepelně izolačních desek musí být rovnoměrný bez velkých 

výstupků. Případné nežádoucí výstupky by mohly vést k nedostatečnému kotvení desek  

a jejich následné pohyblivosti v ploše. Nerovnosti v podkladu je nutné předem odstranit. 

Pro asfaltové pásy je rovinnost podkladu vyhovující, nečiní-li odchylka od úsečky spojující 

2 m vzdálené body více než 5 mm. Měření rovinnosti se provádí na 2 m lati. 

Hydroizolační asfaltové pásy nelze provádět za deště, sněhu, námrazy nebo při silném 

větru. Teplota vzduchu, pásu i podkladu pro natavování by neměla být nižší než 5oC.  

Je doporučeno pokládat asfaltové pásy do maximální teploty vzduchu cca 25oC ve stínu. 

 

 

7. Optimální složení pracovní čety 

 

Vzhledem k velikosti pracovní plochy bude složení čety: 

- 1 hlavní izolatér 

- 1 izolatér 

- 1 pomocný dělník 
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8. Parametry kvality 

 

Veškeré práce prováděné na stavbě kontroluje stavbyvedoucí a vede o nich záznamy  

ve stavebním deníku. Provedené práce musí být v odpovídající kvalitě, za kterou  

je zodpovědný stavbyvedoucí. 

Vizuální kontrolou lze dohlížet na velikost překrytí pásů a kvalitu spojů, namátkovým 

proříznutím spoje pásů. Tuto zkoušku je možné provádět při teplotě asfaltového pásu  

10oC - 20oC. Pomocí vizuální kontroly dbáme na to, zda nedošlo k mechanickému 

poškození pásů špatným natavováním či opracováním. Vizuální kontrolou se též kontroluje 

spojitost hydroizolace, jestli odpovídá rozsah a dimenze hydroizolace projektu. 

Pro ověření těsnosti hydroizolace můžeme provést zkoušku zátopovou nebo zkoušku 

jiskrovou. 

 

 

9. Použití a podmínky nasazení strojů, nástrojů a zařízení  

 

Stroje: Autočerpadlo s domíchávačem betonové směsi Putzmeister PUMI 21-3.67Q 

 Stavební laser Bosch GLL 2-50 + BS 150 Professional 

 Propanbutanový hořák 

 Stavební výtah 

 

Pomůcky: lešení Haki, šňůrovačka, špachtle, štětec, váleček, koště, pásmo, vodováha, 

kotoučové brusky 

 

Osobní ochranné pomůcky: ochranné rukavice, pracovní oděv, lékárnička, pracovní obuv, 

přilba, reflexní vesta, ochranné brýle 

 

 

10. Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 

 

Před realizací samotné skladby vrstev střešního pláště musí být vyzděna atika po obvodu 

plochy. 
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11. Způsoby svislé i vodorovné dopravy materiálu včetně komunikací a skladových ploch 

 

Vodorovnou i svislou přepravu betonové směsi zajistíme autočerpadlem s domíchávačem 

betonové směsi Putzmeister PUMI 21-3.67Q. Ostatní materiál jako tepelně izolační desky, 

role asfaltových pásů a drobný materiál budou na stavbu dopraveny nákladním 

automobilem. Svislá doprava bude zajištěna stavebním výtahem. 

Příjezdová cesta na staveniště bude svedena z veřejné komunikace a bude zpevněna 

štěrkovým posypem. 

Skladování materiálu bude na zpevněné ploše, která bude rovná, nerozbřídavá  

a odvodněná. Role hydroizolačních pásů budou skladovány ve svislé poloze a musí být 

chráněny před dlouhodobým působením povětrnosti a UV záření. Desky tepelné izolace 

nesmíme dlouhodobě skladovat na přímém slunci. 

 

 

12. Technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků 

 

Musí být zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků provádějící dané práce,  

ale i osob nacházejících se na staveništi. BOZP na staveništi se řídí: 

- zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

- nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

 

13. Opatření k zajištění staveniště/pracoviště po dobu, kdy se na něm nepracuje 

 

Staveniště bude před zahájením veškerých prací oploceno drátěným plotem. Pro vstup 

bude sloužit brána, která bude opatřena zámkem zabezpečujícím vniku nepovolaných osob. 

Po skončení pracovní doby bude staveniště uklizeno a nářadí bude uloženo  

do uzamykatelného skladu. 
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14. Opatření při pracích za mimořádných podmínek 

 

Práce ve výškách, v prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být 

přerušeny při:  a) bouři, silném dešti a sněžení, tvoření námrazy 

 b) větru o rychlosti nad 8 m.s-1 na zavěšených pomocných konstrukcí, 

žebřících nad 5 m výšky práce a při použití osobního zajištění; v ostatních případech 

při větru o rychlosti nad 10,7 m.s-1 

 c) dohlednosti menší než 30 m 

 d) teplotě prostředí nižší než -10oC. 

Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak,  

aby byly po celou dobu zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během 

pracovní činnosti i po jejím skončení.  
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Příloha č. 1 – schéma kladení hydroizolačních pásů 
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Příloha č. 2 – skladba střešního pláště 
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HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ PRO 

TECHNOLOGICKOU ETAPU “STŘECHA“ 
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Časový harmonogram postupu prací střechy stanovuje celkovou dobu realizace konstrukce  

a dobu trvání jednotlivých pracovních záběrů. Podkladem pro zpracování harmonogramu  

byl položkový rozpočet technologické etapy střechy. Předpokládaná doba realizace  

je stanovena na 7 pracovních dnů. Pracovní doba je denně kromě víkendů osmihodinová. 

Časový harmonogram střešní konstrukce byl zpracován v programu Microsoft Project 2010.  

 

Časový harmonogram viz. Příloha č. 10. 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET TECHNOLOGICKÉ 

ETAPY “STŘECHA“ 
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Položkový rozpočet na konstrukční část “Střecha“ byl zpracován na základě výkresové 

dokumentace stavby. Stanovuje finanční náklady za provedené práce a použitý materiál. 

Celková cena za provedení střešní konstrukce je 446 361,00 Kč včetně DPH, které činí 15%. 

Pro vypracování byl použit program Build Power. 

 

Položkový rozpočet viz. Příloha č. 11. 
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Závěr 
 

Řešeným objektem v bakalářské práci byla stavba rodinného domu. 

Byla zpracována projektová dokumentace k ohlášení stavby, která obsahuje technickou 

zprávu stavební části, technologický postup realizace střechy, tepelně technická posouzení 

jednotlivých stavebních konstrukcí a jejich částí, časový harmonogram postupu prací  

a položkový rozpočet pro technologickou etapu “Střecha“. 

Cílem práce bylo navrhnout stavbu jako nízkoenergetický dům s co možná nejvyšší 

úsporou energie. 
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Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

 

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 
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