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Anotace 

 

Vavříková, V. Stavebně technologický postup provádění proskleného obloukového pláště 

domova pro seniory. Ostrava: Katedra pozemního stavitelství, Fakulta stavební,                

VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2012, x stran. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Čmiel, F. 

 

 Bakalářskou práci můžeme rozdělit na dvě hlavní části a to projektovou dokumentaci 

zahrnující návrh objektu domova pro seniory a technologickou část, která blíže specifikuje 

řešení proskleného obloukového pláště. 

 Cílem této práce je navrhnout moderní variantu proskleného obloukového pláště, 

zabudovaného do keramického systému Porotherm, na objektu domova pro seniory                

a vypracovat technologický postup pro realizaci. 

Již při samotném návrhu dispozičního řešení tohoto objektu bylo zohledněno využití 

proskleného obloukového pláště a tudíž všechny denní místnosti a samotný vstup do objektu 

je navržen v této části domova pro seniory. Celý objekt byl situován tak, aby bylo co nejvíce 

využito slunečního záření, které nám místnosti pro aktivitu a volný čas prosluní a pomůže 

vytvořit tepelnou pohodu. 

Dále bych ráda vyzdvihla možnost využití dobré orientace proskleného oblouku,            

kde se nachází vhodnost použití fotovoltaických článků zabudovaných do obloukového 

proskleného pláště. 
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Annotation 

 

Vavříková, V. Constructional – technological procedure for doing glazed-arc building 

envelope by home for the elderly. Ostrava: Department of civil engineering, Faculty of civil 

engineering, VŠB – Technical university Ostrava, 2012, x pages. Supervisor of bachelor´s 

thesis: Ing. Čmiel, F. 

 

 We can divide this bachelor’s thesis into two main parts. The first part is the project 

documentation including design of the home for the elderly. The other part is technological 

and specifies solutions for the glazed arched building envelope. 

 The aim of this thesis is to design a modern option of glazed arched building envelope 

embedded in Porotherm ceramic system on the home for elderly and to devise technological 

process for its realization. 

 The use of the glazed arched building envelope was taken into account when designing 

the layout of this building. Therefore all day rooms and also the main entrance are designed in 

this section of the home for the elderly. The whole building was situated to use the most of 

sun light that makes the rooms for activity and leisure cozy and warm. 

 I would like to highlight the possibility of using the good orientation of the glazed arch 

that is suitable for use of the solar (photovoltaic) cells embedded in the glazed arched building 

envelope. 
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Seznam použitého značení: 

 

PD - projektová dokumentace 

NP - nadzemní podlaží 

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN - česká technická norma 

ŽB - železobeton 

PB - prostý beton 

TI - tepelná izolace 

tl. - tloušťka 

p.č. - parciální číslo 

DN - diametre nominal – jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

PE - polyetylen 

KN - katastr nemovitostí 

NN - nízké napětí 

Bpv - Baltský po vyrovnání 

JTSK - jednotné trigonometrické sítě katastrální – souřadnicový systém 

PO - požární ochrana 

P+D - péro + drážka 

EPS - expandovaný polystyren 

EPDM - etylen propylen dien pryž 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Novostavba Domov pro seniory 

763 13 Jasenná, Zlínský kraj, p.č. 2643/2 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTOVÁ ČÁST 
 

 

 

 

Obsah projektové dokumentace: 

  

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situace stavby 

E. Zásady organizace výstavby 

F. Dokumentace objektů 

 

 

 

 

Vypracovala:  Vendula Vavříková 

Kontroloval:  Ing. Filip Čmiel 

Datum:  duben 2013 



11 
 

Novostavba Domov pro seniory 

763 13 Jasenná, Zlínský kraj, p.č. 2643/2 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:  Vendula Vavříková 

Kontroloval:  Ing. Filip Čmiel 

Datum:  duben 2013 



12 
 

Obsah: 

 

a) Identifikační údaje stavby 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku                       

a o majetkoprávních vztazích 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření                    

v dotčeném území 

h) Předpokládaná lhůta výstavby 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

a) Identifikační údaje stavby 

 Název stavby: Novostavba Domov pro seniory 

Místo stavby: 763 13 Jasenná, Zlínský kraj, p.č. 2643/2, 2643/8, 2643/7,2643/6 

Investor: Solarian Invest s.r.o., Štramberská 1049/20, 700 30 Ostrava - Vítkovice 

Zastoupení:  PhDr. Daniel Haus, Dis 

Projektant: Vendula Vavříková 

Stupeň: dokumentace pro stavební povolení 

Druh stavby: Novostavba 

Účel stavby: Domov pro seniory 

Kapacity: 20 bytových jednotek 

Počet podlaží: 1.NP – kantýna 

2.NP – ordinace + 4 bytové jednotky 

3.NP, 4.NP - obytné podlaží  

Zastavěná plocha: 750 m2 

Obestavěný prostor: 9 400 m3 

 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku                       

a o majetkoprávních vztazích 

Stavební pozemek, stávající se ze čtyř parcel – p.č. 2643/2, 2643/8, 2643/7,2643/6,      

se nachází v obci Jasenná, v katastrálním území Jasenná, v zastavěném území obce. 

Pozemek pro výstavbu je svažitý směrem k jihozápadu a je zatravněn.  

V území nebylo zjištěno radonové riziko. Hladina podzemní vody byla změřena                  

v úrovni 383,050 m.n.m. B.p.v.(–6,8 m od ±0,00). 

Dle výpisu z KN jsou pozemky v majetku: 

2643/2, 2643/8, 2643/7, 2643/6 - GYDIV SOLAR FARM s.r.o., Zlínská 155, 

Otrokovice, Kvítkovice, 765 02 
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c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Podkladem pro návrh založení objektu byl provedený geologický průzkum a měření 

objemové aktivity radonu firmou Unigeo. Ustálená hladina podzemní vody byla 

změřena v úrovni 383,650 m.n.m. B.p.v. (–6,2 m od ±0,00), radonové riziko nebylo 

zjištěno. Základové poměry na staveništi jsou dobré. 

 

Novostavba je napojena na místní komunikaci, hlavní vjezd na pozemek p.č. 2643/8  

je z ulice Jasenná. Vjezd bude využit pro napojení na příjezdovou komunikaci 

k parkovišti. Od místní komunikace bude vybudována zpevněná plocha pro pěší, která 

bude navazovat na hlavní vstup do objektu. Na veřejnou komunikaci navazuje                      

18 parkovacích míst, z toho čtyři invalidní parkovací místa.  

 

Stavba je napojena na síť technické infrastruktury tj. na veřejnou kanalizaci, vodovod, 

rozvody plynu a elektrické energie. Kanalizace splašková bude vyvedena v nezámrzné 

hloubce mimo objekt, kde bude zaústěna do venkovní veřejné kanalizační sítě. 

Dešťové vody z celého zastřešení budou svedeny do splaškové kanalizace DN 200 PE. 

Na síť veřejného městského vodovodního řádu bude objekt napojen pomocí 

vodovodní přípojky DN 80 PE, která bude ukončena ve vodoměrné skříni. Napojení 

plynovodu na nízkotlakou rozvodnou síť zemního plynu proveden přípojkou DN 32 

PE, hlavní uzávěr plynu umístěn na hranici pozemku. Připojení objektu na rozvodnou 

síť elektrické energie vedeno od pilířového rozvaděče v podzemí pomocí kabelu 

CYKY 5x25 nacházejícího se taktéž na p.č. 2643/2. 

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Tato projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stavební povolení. Veškeré 

doposud známé požadavky dotčených orgánů státní správy jsou zpracovány 

v dokumentaci, popřípadě budou doplněny na základě jejich požadavků. 
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e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 V této projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu – dle 

zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj                

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, dále vyhláška č. 398/2009 Sb. 

O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb              

a vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. 

 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

Dům pro seniory je navržen v souladu s regulačními podmínkami stanovenými                     

v územním plánu obci Jasenná. 

 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření                    

v dotčeném území 

Realizace stavby nevyvolá žádné související investice. 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby 

 Zahájení výstavby 03/ 13 

Dokončení výstavby 12/ 13 

 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby 

Zastavěná plocha celkem: 750 m2 

 Zpevněná plocha celkem: 705 m2 

 Obestavěný prostor:   9400 m3 

 Podlahová plocha celkem: 2554 m2 

Počet bytů:    20 b.j. 

Celkové náklady stavby: 32,0 mil. Kč 

  

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 1. 4. 2013     Vypracovala: Vendula Vavříková
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1.Urbanisticnké, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 

konstrukcí, stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou,                         

je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

Prostor pro výstavbu Domova pro seniory se nachází v obci Jasenné. Pozemek                 

pro výstavbu leží na parcele č. 2643/2, 2643/8, 2643/7, 2643/6 v katastrálním území 

Jasenná, má celkovou výměru 16 434 m2 a je svažitý směrem k jihozápadu. Staveniště 

je situováno v zastavěném území obce a v současné době není využíváno. 

Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Jasenná. Šířka navržené vnitrostaveništní 

komunikace je 5 m, komunikace je jednosměrná, zhutněná a zpevněná kamennou drtí. 

Všechny inženýrské sítě (kanalizace, voda, plyn a rozvody NN) jsou vedeny 

v prostoru komunikace. V území nebylo zjištěno radonové riziko, hladina podzemní 

vody byla změřena v úrovni 383,050 m.n.m. B.p.v.(–6,8 m od ±0,00). 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 

Novostavba Domov pro seniory je umístěna v obytné zóně na ulici Jasenná. Stavba 

a sadové úpravy navazují na okolní zástavbu. Poloha objektu je stanovena regulační 

uliční čárou. Budova je situována v obytné zóně, průčelí s hlavním vchodem 

do objektu je orientováno na jich a barevné řešení a členění fasády je navrženo 

s místním pohledem (konečná úprava barevným nátěrem viz. výkresy pohledů). Vjezd 

na pozemek z ulice Jasenná je napojen na příjezdovou komunikaci, která vede                    

na parkoviště. 

 

Dům pro seniory je navržen jako samostatně stojící, 4 podlažní objekt. Záměrem 

investora je vybudovat domov pro seniory s 20- ti bytovými jednotkami. 

V 1. nadzemním podlaží se nachází prodejna potravin, sklady, šatny, kancelář                        

a technická místnost, schodiště s výtahovou šachtou. 

V 2. nadzemním podlaží jsou 2 bytové jednotky pro zaměstnance, 2 bytové jednotky 

pro handicapované, společenská místnost, ordinace s čekárnou, rehabilitace 

s čekárnou, 2 úklidové místnosti, 4 komory pro bytové jednotky, schodiště 

s výtahovou šatnou a 3 volně přístupné balkóny. 
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Ve 3. nadzemním podlaží jsou 2 bytové jednotky pro handicapované, 6 bytových 

jednotek, 8 komor pro bytové jednotky, společenská místnost, schodiště s výtahovou 

šachtou a 3 volně přístupné balkóny. 

Ve 4. nadzemním podlaží jsou 2 bytové jednotky pro handicapované, 6 bytových 

jednotek, 8 komor pro bytové jednotky, společenská místnost, výtahová šachta                  

a 3 volně přístupné balkóny. 

Všechny vstupy do objektu jsou navrženy jako bezbariérové, ve 2., 3. a 4. nadzemním 

podlaží se nachází 2 bezbariérové bytové jednotka. 

Nosné zdivo z tvárnic systému Porotherm, stropy Porotherm tvořený cihelnými 

vložkami Miako a keramobetonovými stropními nosníky. Objekt má plochou střechu. 

 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a řešení inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

Stavba bude založena na základových pasech z monolitického prostého betonu třídy 

C20/25 (minimální hloubka základové spáry je 0,8 m od upraveného terénu), 

podkladní beton navržen třídy C20/25 v tloušťce 150 mm. 

Objekt je navržen v provedení zděnou technologií ze zdících prvků systému 

POROTHERM, pouze nosný sloup je navržen jako železobetonový monolitický. 

Obvodové nosné zdivo z cihelných bloků Porotherm 44 Eko+Profi na maltu 

Porotherm TM (tepelně izolační malta). Vnitřní nosné zdivo z cihelných bloků 

Porotherm 30 P+D na maltu Porotherm. Nenosné zdivo z příčkovek Porotherm 11,5 

P+D na maltu Porotherm. 

Vodorovná nosná konstrukce je navržena jako Porotherm strop tvořenými cihelnými 

vložkami Miako a keramobetonovými stropními nosníky. Ze stropní konstrukce 

vybíhají balkóny, celková tloušťka stropní desky je 250 mm. V úrovni stropní 

konstrukce bude proveden ztužující železobetonový věnec. Překlady nad stavebními 

otvory budou v provedení POROTHERM překlad 7 a POROTHERM 11,5. 

Vnitřní schodiště bude monolitické železobetonové dvouramenné. 

Zastřešení je tvořeno plochou střechou. Pro odvodnění střešních ploch jsou navrženy 

svody vně dispozice. 
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Napojení na veřejnou komunikaci je navrženo pomocí zpevněné příjezdové 

komunikace k parkovišti a pomocí zpevněné plochy pro pěší. Parkoviště obsahuje 18 

parkovacích míst z toho 4 parkovací místa pro invalidy.  

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Novostavba je napojena na místní komunikaci, hlavní vjezd na pozemek p.č. 2643/8  

je z ulice Jasenná. Vjezd bude užíván při výstavbě, jako hlavní vjezd na staveniště,               

a po dokončení stavby bude využit pro napojení na příjezdovou komunikaci 

k parkovišti. Od místní komunikace bude vybudována zpevněná plocha pro pěší, která 

bude navazovat na hlavní vstup do objektu.  

 

Stavba je napojena na síť technické infrastruktury tj. na veřejnou kanalizaci, vodovod, 

rozvody plynu a elektrické energie. Kanalizace splašková bude vyvedena v nezámrzné 

hloubce mimo objekt, kde bude zaústěna do venkovní veřejné kanalizační sítě. 

Dešťové vody z celého zastřešení budou svedeny do splaškové kanalizace DN 200 PE. 

Na síť veřejného městského vodovodního řádu bude objekt napojen pomocí 

vodovodní přípojky DN 80 PE, která bude ukončena ve vodoměrné skříni. Napojení 

plynovodu na nízkotlakou rozvodnou síť zemního plynu proveden přípojkou DN 32 

PE, hlavní uzávěr plynu umístěn na hranici pozemku. Připojení objektu na rozvodnou 

síť elektrické energie vedeno od pilířového rozvaděče v podzemí pomocí kabelu 

CYKY 5x25 nacházejícího se taktéž na p.č. 2643/2. 

 

Bližší specifikace technické infrastruktury není řešena v rozsahu Bakalářské práce. 

 

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

 Řešení technické a dopravní infrastruktury je uvedeno v v předchozím bodu. 

Řešení dopravy v klidu zahrnuje 18 parkovacích míst z toho 4 parkovací místa                 

pro invalidy.  

Dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném 

území – novostavba Domov pro seniory je umístěna v lokalitě, která není ovlivněna 

poddolováním ani sesuvem půdy. 
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f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 Během výstavby dojde ke zvýšenému provozu pracovních strojů a nákladních 

 automobilů, které boudou mít za následek zvýšení hluku a prašnosti v okolí staveniště.

 Po dostavbě navrhovaná stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. 

 Vytápění bytového domu je navrženo pomocí kogenerační jednotky. 

Různé oblasti ochrany životního prostředí: 

1. Ochrana životního prostředí – zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí,                         

č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů                   

na ŽP 

2. Odpadové hospodářství - zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, č. 477/2001 Sb.                    

o obalech, Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

3. Ochrana vod – zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) 

4. Ochrana ovzduší – zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 

5. Nakládání s chemickými látkami – zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách 

6. Prevence závažných havárií  

 

Způsob nakládání s odpady je řešen ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 

 odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy ostatních odpadů. 

Při výstavbě vzniknou odpady těchto katalogových čísel: 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04 05 Železo a ocel 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

 

V případě výskytu nebezpečných odpadu nebo odpadu obsahujících 

nebezpečné látky je nutné mít k likvidaci souhlas nebo k jeho likvidaci musí být 

použita specializovaná firma, která tento souhlas vlastní. 
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g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Prostor před vstupem do objektu je navržen jako bezbariérový tzn. vstup do budovy 

bude přímo přístupný ze zpevněné plochy pomocí dvou ramp ve sklonu 7,5 %. 

Při navrhování byly dodrženy všechny související normy a předpisy. 

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

Podkladem pro návrh založení objektu byl v květnu 2012 provedený inženýrsko 

geologický průzkum a měření objemové aktivity radonu firmou Unigeo.  

Na staveništi byly provedeny dvě vrtané sondy V1 a V2. Dle vyhodnocení výsledků 

rozborů bylo zjištěno, že základové poměry na staveništi jsou dobré (únosné podloží). 

Výkopové práce budou prováděny v zeminách zařazených převážně do 3. třídy 

rozpojitelnosti podle ČSN 73 3050. 

Dle radonového průzkumu nebylo zjištěno radonové riziko, tzn. že stavba nemusí                   

být preventivně chráněna proti pronikání radonu z podloží. 

 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

Osazení stavby vychází z polohopisného a výškopisného zaměření lokality zpracované 

Mgr. Lukášem Pavlovským. 

Polohopisný systém JTSK, výškopis vztažen k Bpv. 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické a 

provozní soubory 

SO 01 Novostavba Domov pro seniory 

SO 02 Zpevněné pochy 

SO 03 Přípojka vodovodu 

SO 04 Přípojka kanalizace  

SO 05 Přípojka plynu 

SO 06 Přípojka NN 

SO 07 Terénní a sadové úpravy 
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k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. Provádění stavby bude zajištěno tak,                

aby negativní účinky na její okolí byly co nemenší. Pro provádění stavby použijeme 

mechanizaci, jejíž užití negativně neovlivní dopravní situaci na přilehlých místních 

komunikacích. 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při realizaci stavby je nutné dodržovat projekt, ČSN, Vyhlášku o bezpečnosti                      

a ochraně zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy 

dané výrobcem jednotlivých materiálů. 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 - Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti  

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Všichni pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací. Dále                  

jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky.  

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost… 

- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění… 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany… 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 Za kvalitu dodávaných materiálů ručí výrobce. Nosné konstrukce, které vzniknou 

 přímo na stavbě, jsou podloženy statickým výpočtem. 

 Statický výpočet není součástí této dokumentace. 

 

3. Požární bezpečnost 

 Stanovení požární bezpečnosti a dokumentace PO bude vypracováno technikem PO. 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. Provádění stavby bude zajištěno tak,               

aby negativní účinky na její okolí byly co nemenší. Pro provádění stavby použijeme 

mechanizaci, jejíž užití negativně neovlivní dopravní situaci na přilehlých místních 

komunikacích. 

Při stavebních pracích se musí dodržovat bezpečnostní předpisy a zákonem stanovené 

vyhlášky. 

 

Různé oblasti ochrany životního prostředí: 

1. Ochrana životního prostředí – zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí,                        

č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů                

na ŽP 

2. Odpadové hospodářství - zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, č. 477/2001 Sb.                  

o obalech, Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

3. Ochrana vod – zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) 

4. Ochrana ovzduší – zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 

5. Nakládání s chemickými látkami – zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách 

6. Prevence závažných havárií  

 

Způsob nakládání s odpady je řešen ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 

 odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy ostatních odpadů. 

Při výstavbě vzniknou odpady těchto katalogových čísel: 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04 05 Železo a ocel 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

 20 03 01 Směsný komunální odpad 
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5. Bezpečnost při užívaní 

 Bezpečnost osob při užívání objektu nebude nijak narušena. 

 

6. Ochrana proti hluku 

 Ochrana proti hluku z blízké komunikace a venkovního prostředí bude dostatečná, 

 neboť použitý stavební materiál obálky budovy i výplně otvorů splňují stanovené 

 akustické požadavky. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 Tato stavba bude splňovat požadavky na energetickou náročnost budovy 

 dle normy ČSN 73 0540-2 a dále vyhlášky č. 291/2001. 

 Stanovení celkové energetické spotřeby stavby není předmětem této dokumentace. 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu  

a orientace 

 Součástí stavby je řešení bezbariérového vstupu do budovy za použití rampy v souladu 

 s vyhláškou č. 369/2001 Sb. Obecných technických požadavcích zabezpečujících 

 užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se změnami: 

 492/2006 Sb. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 Stavba nebude dotčena vnějšími vlivy. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 Ochrana obyvatelstva a třetích osob nebude narušena, neboť pozemek bude po celou 

 dobu výstavby ohrazen přenosným oplocením výšky 2 m a opatřen uzamykatelnými

 bránami. Po dokončení výstavby bude vybudováno oplocení z drátěného pletiva 

 výšky 1,5 m. 
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11. Inženýrské stavby (objekty)  

 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 

 Odvod dešťové vody ze střechy bude proveden pomocí svodů do kanalizační šachty 

 a dále do veřejné kanalizace, splaškové vody ze stavby budou taktéž svedeny                    

 do kanalizační šachty a kanalizačního řádu. 

 Výpočet množství dešťových a splaškových vod není předmětem této dokumentace. 

 

b) Zásobování vodou 

Vodovodní přípojka bude provedena z vodovodního řádu města z ulice Jasenná 

pomocí navrtávací soustavy potrubím DN 80 PE do domova pro seniory. 

Výpočet množství spotřeby vody není předmětem této dokumentace. 

 

c) Zásobování energiemi 

Napojení stavby k elektrické energii je podzemním vedením na parcele č. 2643/2, 

během výstavby bude na staveništi umístěn rozvaděč pro potřeby zařízení staveniště. 

Výpočet množství spotřeby elektrické energie není předmětem této dokumentace. 

 

d) Řešení dopravy 

Napojení na veřejnou komunikaci je navrženo pomocí zpevněné příjezdové 

komunikace k parkovišti a pomocí zpevněné plochy pro pěší. Parkoviště obsahuje              

18 parkovacích míst z toho 4 parkovací místa pro invalidy.  

 

e) Povrchové úpravy okolí stavby 

Zpevněné plochy pro pěší včetně okapového chodníku, parkoviště a příjezdové cesty 

budou ze zámkové dlažby. Zbytek pozemku bude zatravněn. 

(Viz výkres C. 1-1 Situace) 

 

f) Elektronické komunikace 

Nejsou součástí. 
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12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se na stavbě vyskytují) 

Ve stavbě se žádná taková zařízení nevyskytují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 1. 4. 2013     Vypracovala: Vendula Vavříková 
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Novostavba Domov pro seniory 

763 13 Jasenná, Zlínský kraj, p.č. 2643/2 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. SITUACE STAVBY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:  Vendula Vavříková 

Kontroloval:  Ing. Filip Čmiel 

Datum:  duben 2013 
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Obsah: 

 

a) Situace širších vztahů stavby a jejího okolí 

b) Koordinační situace stavby 

c) Souhrnné technologické schéma 

d) Návrh vytyčovací sítě stavby 
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a) Situace širších vztahů stavby a jejího okolí 

 Není součástí této dokumentace 

 

b) Koordinační situace stavby 

 Situace stavby v měřítku 1:500 viz výkres C. 1-1 Situace. 

 

c) Souhrnné technologické schéma 

 Není součástí této dokumentace 

 

d) Návrh vytyčovací sítě stavby 

 Není součástí této dokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 1. 4. 2013     Vypracovala: Vendula Vavříková 
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Novostavba Domov pro seniory 

763 13 Jasenná, Zlínský kraj, p.č. 2643/2 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:  Vendula Vavříková 

Kontroloval:  Ing. Filip Čmiel 

Datum:  duben 2013 
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Obsah: 

 

a) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 

dokumentace 

b) Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 

 

c) Tepelně technické posouzení – výstupy z teplo 2010 
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a) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 

dokumentace 

 Není součástí této dokumentace 

 

b) Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 

 Není součástí této dokumentace 

 

c) Tepelně technické posouzení – výstupy z teplo 2010 

  Posouzení stěnové konstrukce 

  Posouzení skladby ploché střechy 

  Posouzení podlahy na terénu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 1. 4. 2013     Vypracovala: Vendula Vavříková 





 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2010

Název úlohy : STĚNOVÁ KONSTRUKCE
Zpracovatel : Vavříková Vendula
Zakázka : Domov pro seniory
Datum : 17.3.2012

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Stěna
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]      Mi[-] Ma[kg/m2]
 1 Porotherm Univ  0.0100   0.8000  840.0  1450.0       14.0  0.0000
 2 Porotherm 44 E  0.4400   0.1060 1000.0   640.0        5.0  0.0000
 3 Porotherm TO  0.0300   0.1300  840.0   400.0        8.0  0.0000
 4 Porotherm Univ  0.0050   0.8000  840.0  1450.0       14.0  0.0000

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  -13.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %

Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]

   1       31   21.0  53.9 1339.7   -2.4  81.2  406.1
   2       28   21.0  56.0 1391.9   -0.9  80.8  457.9
   3       31   21.0  56.9 1414.3    3.0  79.5  602.1
   4       30   21.0  57.8 1436.7    7.7  77.5  814.1
   5       31   21.0  60.9 1513.7   12.7  74.5 1093.5
   6       30   21.0  64.0 1590.8   15.9  72.0 1300.1
   7       31   21.0  65.7 1633.0   17.5  70.4 1407.2
   8       31   21.0  65.1 1618.1   17.0  70.9 1373.1
   9       30   21.0  61.4 1526.1   13.3  74.1 1131.2
  10       31   21.0  58.0 1441.6    8.3  77.1  843.7
  11       30   21.0  56.9 1414.3    2.9  79.5  597.9
  12       31   21.0  56.5 1404.4   -0.6  80.7  468.9

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :        4.40 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.219 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   1.4E+0010 m/s



 

Teplotní útlum konstrukce Ny* :      2283.8
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         0.5 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.19 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.947

Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty

--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

 

   1   14.7  0.732   11.3  0.586   19.8  0.947   58.2
   2   15.3  0.741   11.9  0.584   19.8  0.947   60.2
   3   15.6  0.698   12.1  0.507   20.0  0.947   60.4
   4   15.8  0.610   12.4  0.351   20.3  0.947   60.4
   5   16.6  0.474   13.2  0.057   20.6  0.947   62.6
   6   17.4  0.298   13.9 ------   20.7  0.947   65.1
   7   17.8  0.095   14.3 ------   20.8  0.947   66.5
   8   17.7  0.172   14.2 ------   20.8  0.947   66.0
   9   16.8  0.450   13.3 ------   20.6  0.947   63.0
  10   15.9  0.596   12.4  0.325   20.3  0.947   60.5
  11   15.6  0.700   12.1  0.510   20.0  0.947   60.4
  12   15.5  0.743   12.0  0.585   19.8  0.947   60.7

 

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4    e

 

tepl.[C]:  19.2  19.1 -11.0 -12.7 -12.7
p [Pa]:  1367  1304   307   198   166
p,sat [Pa]:  2222  2210   237   204   203

Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]

 

   1  0.3476  0.4500  5.588E-0008

Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      0.065 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:      5.064 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C.

Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2010



 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540 2 (2007)

Název konstrukce:  STĚNOVÁ KONSTRUKCE

Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: 13,0 C
Teplota na vnější straně Te: 13,0 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 Porotherm Universal 0,010      0,800 14,0
  2 Porotherm 44 EKO+ na maltu Por 0,440      0,106 5,0
  3 Porotherm TO 0,030      0,130 8,0
  4 Porotherm Universal 0,005      0,800 14,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540 2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,781+0,000 = 0,781
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,947

 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 =  0,22 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 0,5 kg/m2.rok,

nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,600 kg/m2,rok
(materiál: Porotherm TO).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok

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

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0646 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,0643 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 2010, (c) 2010 Svoboda Software







 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2010

Název úlohy : PLOCHÁ STŘECHA
Zpracovatel : Vendula Vavříková
Zakázka : Domov pro seniory
Datum : 19.3.2012

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Strop, střecha - tepelný tok zdola
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]      Mi[-] Ma[kg/m2]
 1 Porotherm Univ  0.0100   0.8000  840.0  1450.0       14.0  0.0000
 2 Stropnice s vl  0.2500   1.1000  840.0  1200.0       23.0  0.0000
 3 Bitalbit S  0.0035   0.2100 1470.0  1140.0   300000.0  0.0000
 4 Rigips EPS 100  0.0200   0.0370 1270.0    20.0       30.0  0.0000
 5 Rigips EPS 100  0.1300   0.0370 1270.0    20.0       30.0  0.0000
 6 PE folie  0.0001   0.3500 1470.0   900.0    10000.0  0.0000
 7 Folie PVC  0.0005   0.1600  960.0  1400.0    16700.0  0.0000

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.10 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  -15.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %

Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]

   1       31   20.6  55.3 1341.1   -2.3  81.1  409.0
   2       28   20.6  58.2 1411.4   -0.3  80.5  479.4
   3       31   20.6  58.2 1411.4    3.6  79.2  625.9
   4       30   20.6  59.5 1443.0    8.6  77.0  859.9
   5       31   20.6  62.9 1525.4   13.4  74.0 1137.1
   6       30   20.6  65.9 1598.2   16.3  71.6 1326.3
   7       31   20.6  67.6 1639.4   17.8  70.1 1428.0
   8       31   20.6  67.0 1624.9   17.3  70.6 1393.5
   9       30   20.6  63.2 1532.7   13.7  73.8 1156.4
  10       31   20.6  59.7 1447.8    9.0  76.8  881.2
  11       30   20.6  58.2 1411.4    3.7  79.2  630.3
  12       31   20.6  58.0 1406.6   -0.4  80.5  475.5

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :        4.31 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.225 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou



 

přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   5.7E+0012 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :       175.7
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         8.1 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       18.67 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.946

Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty

--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

 

   1   14.7  0.744   11.3  0.595   19.4  0.946   59.7
   2   15.5  0.758   12.1  0.593   19.5  0.946   62.4
   3   15.5  0.702   12.1  0.500   19.7  0.946   61.6
   4   15.9  0.607   12.4  0.320   19.9  0.946   61.9
   5   16.8  0.466   13.3 ------   20.2  0.946   64.4
   6   17.5  0.277   14.0 ------   20.4  0.946   66.9
   7   17.9  0.034   14.4 ------   20.4  0.946   68.2
   8   17.8  0.137   14.3 ------   20.4  0.946   67.7
   9   16.8  0.454   13.4 ------   20.2  0.946   64.7
  10   15.9  0.598   12.5  0.301   20.0  0.946   62.1
  11   15.5  0.700   12.1  0.497   19.7  0.946   61.6
  12   15.5  0.756   12.1  0.593   19.5  0.946   62.2

 

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6   6-7    e

 

tepl.[C]:  18.7  18.6  16.8  16.7  12.5 -14.7 -14.7 -14.7
p [Pa]:  1334  1334  1327   154   153   149   148   138
p,sat [Pa]:  2151  2138  1914  1898  1449   170   170   170

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Množství difundující vodní páry  Gd :  2.235E-0010 kg/m2s

Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2010



 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  PLOCHÁ STŘECHA

Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vnější straně Te: -15,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Porotherm Universal 0,010      0,800 14,0
  2 Stropnice s vložkami PLM 0,250      1,100 23,0
  3 Bitalbit S 0,0035      0,210 300000,0
  4 Rigips EPS 100 S Stabil (1) 0,020      0,037 30,0
  5 Rigips EPS 100 S Stabil (1) 0,130      0,037 30,0
  6 PE folie 0,0001      0,350 10000,0
  7 Folie PVC 0,0005      0,160 16700,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,792+0,000 = 0,792
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,946

 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 =  0,22 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% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

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

 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software







 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2010

Název úlohy : PODLAHA NA TERÉNU
Zpracovatel : Vavříková Vendula
Zakázka : Domov pro seniory
Datum : 17.3.2012

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]      Mi[-] Ma[kg/m2]
 1 Dlažba keramic  0.0080   0.9100  840.0  2000.0      200.0  0.0000
 2 Stomix BetaFIX  0.0020   0.7800  840.0  1750.0       25.0  0.0000
 3 Beton hutný 1  0.0350   1.0000 1020.0  2100.0       17.0  0.0000
 4 PE folie  0.0001   0.3500 1470.0   900.0   144000.0  0.0000
 5 Rigips EPS 150  0.0700   0.0350 1270.0    25.0       30.0  0.0000
 6 Jutafol N 110  0.0004   0.3900 1700.0   440.0   210154.0  0.0000
 7 Beton hutný 1  0.1500   1.0000 1020.0  2100.0       17.0  0.0000

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.17 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.00 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :    5.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  100.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :        2.20 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.422 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.44 / 0.47 / 0.52 / 0.62 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   5.6E+0011 m/s

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.03 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.900

Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540:

Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :     1383.39 Ws/m2K

Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :        7.48 C

STOP, Teplo 2010



 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540 2 (2007)

Název konstrukce:  PODLAHA NA TERÉNU

Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: 15,0 C
Teplota na vnější straně Te: 5,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [ ]
  1 Dlažba keramická 0,008      0,910 200,0
  2 Stomix BetaFIX SB 0,002      0,780 25,0
  3 Beton hutný 1 0,035      1,000 17,0
  4 PE folie 0,0001      0,350 144000,0
  5 Rigips EPS 150 S Stabil (1) 0,070      0,035 30,0
  6 Jutafol N 110 Special 0,0004      0,390 210154,0
  7 Beton hutný 1 0,150      1,000 17,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540 2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,525+0,015 = 0,540
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,900

 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 =  0,42 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. 5.3 v ČSN 730540 2)
 Požadavek: studená podlaha
 Vypočtená hodnota: dT10 =  7,48 C
 POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software
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1. Technická zpráva 

 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště 

 Prostor pro výstavbu Domova pro seniory se nachází v obci Jasenné. Pozemek                    

pro výstavbu leží na parcele č. 2643/2, 2643/8, 2643/7, 2643/6 v katastrálním území 

Jasenná, má celkovou výměru 16 434 m2 a je svažitý směrem k jihozápadu. 

Na pozemku se nenacházejí žádné objekty, je zatravněný. Staveniště je situováno 

v zastavěném území obce a v současné době není využíváno. 

Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Jasenná. Šířka navržené vnitrostaveništní 

komunikace je 5 m, komunikace jsou jednosměrné, zhutněné a zpevněné kamennou 

drtí (podkladní vrstva, frakce 0-63 mm o tl. 0,15 m; vrchní vrstva frakce 16-32 mm 

o tl. 0,10 m). 

 Staveništěm objektu je venkovní prostor po celém obvodu, který v potřebném rozsahu 

 slouží pro zařízení staveniště a pracovní prostor. Zařízení staveniště bude řádně 

 oplocené poli o rozměrech 3 x 1,8 m vytvořenými z vlnitého pozinkovaného plechu, 

 a bude opatřeno informačními tabulkami o zákazu vstupu na staveniště. 

 Na staveništi budou zabudovány provizorní komunikace pro dopravení potřebného 

 materiálu, pro zásobení suchých maltových směsí, pro přístup ke skládce bednění 

 i lešení. 

 

 Statistické údaje o stavbě: 

 - Zastavěná plocha  750 m2 

 - Obestavěný prostor  9 400 m3 

 - Zpevněné plochy  705 m2 

 - Plocha skládek 2470 m2 

 -Plocha komunikací  625 m2 

 -Plocha deponie 84 m2 

 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

Během výstavby budou provedeny pouze přípojky a dále nebudou nijak dotčeny. 
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c) Napojení staveniště na sítě 

 Voda: 

 Místo pro napojení staveništní přípojky bude v provizorní vodovodní šachtě. 

 Šachta je vytvořena z betonových skruží o průměru 1 m a hloubce 1,5 m. Je umístěna 

 ve východní části vytvořena na vodovodní přípojce pro objekt výstavby z potrubí                   

 PE DN 80. 

 Rozvod vodovodního potrubí po staveništi je proveden dočasným podzemním 

 vedením z potrubí PE DN 50 v hloubce 1 m pod úrovní terénu. Na vodovodní rozvod 

 bude napojena buňka s hygienickým zařízením, a voda povede i k silám suchých 

 směsí. 

 

 Pro provoz staveniště potřebujeme: 

 - Užitkovou vodu 

 - Pitnou 

 - Požární 

 

 Kanalizace: 

 Kanalizační potrubí PVC KG DN 125 vedené od buňky s hygienickým zařízením 

 bude napojené na nově vybudovanou kanalizační šachtu umístěnou ve východní části 

 staveniště. 

 Potrubí bude vedeno v hloubce 1 m pod terénem a bude uloženo v pískovém loži             

 min. 0,2 m nad horní líc potrubí. Zbytek výkopu se dosype zeminou vytěženou                          

 při zemních pracích. 

 

 Elektrická energie: 

 Přívod elektrické energie bude zajištěn přípojkou nadzemního vedení NN z veřejné 

 rozvodné sítě vedoucí napříč daného pozemku. Kabely po staveništi povedou pod 

 povrchem země. Na staveništi bude potřebný rozvod 400/230 V, 50 Hz. 

 Potřebný výkon se stanoví pro období maximální rozestavěnosti a bude určen 

 projektantem elektro. 

 Staveniště bude osvětlené, osvětlovanou trasu je vhodné vést samostatně z důvodu 

 koordinovaného zapínání a vypínání. 

 Návrh provede projektant elektro. 

 Při likvidaci zařízení staveniště budou všechny dočasné inženýrské sítě odstraněny. 
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d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Staveniště bude po celém obvodu ohrazeno provizorním oplocením opatřeným 

uzamykatelnými branami, aby bylo zamezeno přístupu nepovolených osob. Během 

všech prací je nutno dodržovat pravidla a předpisy, které si před započetím prací určí 

dodavatel. 

 

Jsou to především tyto předpisy: 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

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

zdraví při práci (ZBOZP), 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 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. 

 

 Dále je potřeba věnovat zvýšenou pozornost na bezpečnost při pracích ve výškách 

 a nad volnou hloubkou. Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby 

 nebo okolí vlivem zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického 

 stavu konstrukce, stroje nebo zařízení, vlivem přírodních vlivů, případně jiných 

 nepředvídaných okolností. 

 Všichni pracovníci musí být seznámení s předpisy před zahájením prací. O tomto 

 obeznámení bude proveden zápis do stavebního deníku. Dále jsou pracovníci povinni 

 používat při práci předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky podle výše 

 uvedených předpisů. 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště 

Uspořádání a bezpečnost staveniště bude řešeno podle platných norem, předpisů, 

vyhlášek, nařízení vlády a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu 

sousedních území. 
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f) Řešení zařízení staveniště 

 Zařízení staveniště bude řádně oplocené poli o rozměrech 3 x 1,8 m vytvořenými                 

 z pozinkovaného vlnitého plechu, toto oplocení bude opatřeno informačními 

 tabulkami o zákazu vstupu na staveniště. 

 Na staveništi se bude nacházet vrátnice s uzamykatelnými vjezdy, prostor                          

 pro překládku materiálu. Zřízené budou také uzamykatelné sklady, otevřené sklady 

 (skládky), hygienická zařízení, kanceláře, mobilní buňky, staveništní rozvaděč, šatny, 

 míchací centra a sila. 

 

 Sklady: 

 Na staveništi budou umístěny 2 skladovací uzamykatelné kontejnery firmy Johnny 

 servis. Budou uloženy na silničních panelech 3x1x0, 15 m. Panely je vhodné uložit                

 na štěrkopískový zhutněný podsyp tl. 0,15 m a musí být uloženy vodorovně. 

 Pro uskladnění suché maltové směsi bude na staveništi realizováno silo o objemu 5m3. 

 Silo bude uloženo na zhutněném štěrkopískovém podsypu tl. 0,15 m. 

 Skladník povede evidenci o všech vydaných a přijatých materiálech a nářadí. 

 

Skládky: 

Většina skládek na staveništi je umístěna vedle staveništní komunikace. Plochy skládek 

jsou zpevněny štěrkopískovou vrstvou tl. 0,15 m a jsou 4% spádem odvodněny. 

Skládky pro zednický materiál jsou umístěny ve střední části staveniště. Budou 

předzásobeny materiálem vždy pro aktuální podlaží stavby. Většina materiálu bude 

hned přepravena na dané podlaží. 

V jižním rohu staveniště je navržena plocha pro mezideponii, která bude později 

použita pro terénní a sadové úpravy v okolí budovaného objektu. 

Skladovací plochy pro betonářskou výztuž budou zásobovány průběžně podle potřeby 

stavby. 

Jednotlivé skládky budou po jejich uvolnění zásobené dalším materiálem HSV a PSV 

podle aktuálních dodávek materiálů a potřeb stavby. 

 

Výroba betonové směsi, malt a omítek: 

Pro potřeby stavby bude na staveništi umístěno silo na suché směsi na výrobu malt           

a omítek. Voda pro potřeby míchání bude odebírána z výtokového kohoutu umístěného 

na konstrukci síla na suchou směs. 
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Betonová směs bude kvůli poměrně velkému objemu betonářských prací na stavbu 

převážně dovážená domíchávačem z cca 19 km vzdálené betonárny CEMEX Czech 

Republic, s.r.o. 

Pro případ doplňkového míchání betonové směsi při málo objemových pracích zajistit 

na staveniště míchačku o objemu bubnu 300 - 400 l (MLB 260). 

Produkty Porotherm budou dodávány firmou STABOS stavební, spol. s r.o., vzdálenost 

od stavby do sídla firmy je cca 30 km. 

 

Šatny, kanceláře a sociální zařízení: 

Ve východní části staveniště bude v blízkosti komunikace vytvořena sestava stavebních 

buněk Johnny servis o rozměrech 6050 x 2438 x 2800 m, která bude tvořit provozní            

a sociální zázemí pro pracovníky stavby. 

Buňky budou sloužit pro administrativu, ale také pro šatny, WC a umývárny. 

Celá sestava bude uložena na silničních panelech 3x1x0, 15 m, které je nutné položit          

na zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 0,15 m. 

Všechny buňky budou napojeny na staveništní rozvod el. energie, buňka s WC                        

a umývárny budou napojeny na vodovod a kanalizaci. Šatny budou vybaveny 

uzamykatelnými skříněmi pro daný počet pracovníků a společnou lavicí. Kanceláře               

je nutné vybavit skříněmi, stolem a židlí. Buňka s hygienickým zařízením bude 

vybavena kromě záchodových sedadel, pisoárů, sprchových stání a umyvadel ještě 

el. zásobníkem na přípravu TV o objemu 250 l. Všechny buňky musí být vybavené 

el. topnými tělesy a dostatečným umělým osvětlením. 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

Použité stavby zařízení staveniště budou typové obytné buňky nevyžadující základy. 

Na tyto buňky se nevztahuje stavební povolení ani ohlášení. Po ukončení výstavby 

budou odvezeny. 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP 

Veškeré stavební práce budou probíhat v souladu se všemi platnými bezpečnostními 

předpisy. Pokud v průběhu stavby dojde k speciálním pracím, smí tyto práce provádět 

pouze osoby proškolené a způsobilé tuto činnost vykonávat. Dále je nutné dodržovat 

následující zákony, vyhlášky a nařízení vlády: 
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Základní právní předpisy z oblasti BOZP: 

• Zákoník práce č.262/2006 Sb. v platném znění 

• Zákon č. 251/2005 Sb. v platném znění o inspekci práce 

• Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví 

• Zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění o zajištění dalších podmínek BOZP 

• Zákon č. 361/2000 Sb. v platném znění o provozu na pozemních komunikacích 

• Zákon č. 350/11Sb. o chemických látkách a chemických směsích 

• Zákon č. 458/2000 Sb. o státní energetické inspekci 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 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 nebo nad volnou 

hladinou 

• 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. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích                            

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 

z odborné způsobilosti 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Při provozu staveniště a při provádění stavebních prací mohou být negativně ovlivněny 

tyto prvky životního prostředí: 

 - Zeleň a půda 

 - Nároky na hlučnost 

 - Prašnost 

 - Čistota veřejných komunikací 

 - Odpady 

 - Okolí stavby 

 

Tyto negativní vlivy je nutné při výstavbě brát v úvahu a je třeba se jim vyvarovat. 

Část chycené ornice bude uložena na deponii v prostoru staveniště a bude využita               

pro pozdější parkové úpravy, zbytek bude odvezen na určenou skládku. 
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Těžká mechanizace, která může být zdrojem hluku, bude na staveništi v provozu jen 

nezbytnou dobu. Všechny stroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku                    

a spalin. Za porušení předpisů odpovídá dodavatel stavebních strojů a zařízení. 

Z důvodu prašnosti bude staveniště oploceno celoplošným oplocením z vlnitého 

pozinkovaného plechu. 

Všechny stroje vycházející ze staveniště musí být očištěny od mechanických nečistot 

tak, aby nedocházelo ke znečištění veřejné komunikace.  

Odpady vzniklé při výstavbě je nutno třídit podle druhů a odvážet je na stanovené 

skládky. Pro tyto účely budou na staveništi umístěny kontejnery podle potřeby. 

Okolní zástavba nebude výstavbou významně ovlivněna. 

 

j) Orientační lhůty výstavby 

 Předpokládaná doba výstavby objektu Domova pro seniory je 14 měsíců. Termín 

 zahájení prací je stanoven na 03/2013 a termín ukončení 04/2014. 

 Po demontáži zařízení staveniště je dodavatel povinen staveniště upravit tak,                      

 jak se  smluvně zavázal s investorem, případně jako mu to ukládá projektová 

 dokumentace. 

 

2. Výkresová část 

 

a) Celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště 

Viz výkres E. 1-1 Zařízení staveniště. 

 

b) Vyznačení přívodu vody a energií na staveniště 

Viz výkres E. 1-1 Zařízení staveniště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 1. 4. 2013     Vypracovala: Vendula Vavříková 
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g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

h) Dopravní řešení 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

protiradonová opatření 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
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F. DOKUMENTACE STAVBY 

 

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 

 

1.1.1. Technická zpráva 

a) Účel objektu 

Navrhovaný objekt je Domov pro seniory určený pro trvalé bydlení. 

Bytový dům obsahuje 20 bytových jednotek. 

V 1. nadzemním podlaží se nachází prodejna potravin, sklady, šatny, kancelář                       

a technická místnost, schodiště s výtahovou šachtou. 

V 2. nadzemním podlaží jsou 2 bytové jednotky pro zaměstnance, 2 bytové jednotky 

pro handicapované, společenská místnost, ordinace s čekárnou, rehabilitace 

s čekárnou, 2 úklidové místnosti, 4 komory pro bytové jednotky, schodiště 

s výtahovou šatnou a 3 volně přístupné balkóny. 

Ve 3. nadzemním podlaží jsou 2 bytové jednotky pro handicapované, 6 bytových 

jednotek, 8 komor pro bytové jednotky, společenská místnost, schodiště s výtahovou 

šachtou a 3 volně přístupné balkóny. 

Ve 4. nadzemním podlaží jsou 2 bytové jednotky pro handicapované, 6 bytových 

jednotek, 8 komor pro bytové jednotky, společenská místnost, výtahová šachta                   

a 3 volně přístupné balkóny. 

Všechny vstupy do objektu jsou navrženy jako bezbariérové, ve 2., 3. a 4. nadzemním 

podlaží se nachází 2 bezbariérové bytové jednotka. 

 

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 

Urbanistické řešení: 

Novostavba Domov pro seniory je umístěna v obytné zóně na ulici Jasenná. Stavba                

a sadové úpravy navazují na okolní zástavbu. Poloha objektu je stanovena regulační 

uliční čárou. Budova je situována v obytné zóně, průčelí s hlavním vchodem                      

do objektu je orientováno na jih a barevné řešení a členění fasády je navrženo 

s místním pohledem (konečná úprava barevným nátěrem viz výkresy F. 1-12, F. 1-13 

Výkresy pohledů). Vjezd na pozemek z ulice Jasenná je napojen na příjezdovou 

komunikaci, která vede na parkoviště. 
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Architektonické a dispoziční řešení: 

Dům pro seniory je navržen jako samostatně stojící, 4 podlažní objekt. Záměrem 

investora je vybudovat bytový dům s 20-ti bytovými jednotkami. 

Hlavní vstup do objektu bude navazovat na zpevněné plochy pro pěší. Prostor před 

vstupem je navržen jako bezbariérový, tzn. vstup do budovy bude přímo přístupný              

ze zpevněné plochy pomocí dvou ramp ve sklonu 7,5 %, a také vnitřní komunikace            

v objektu jsou řešeny bezbariérově. 

V 1. nadzemním podlaží se nachází prodejna potravin, sklady, šatny, kancelář                       

a technická místnost, schodiště s výtahovou šachtou. 

V 2. nadzemním podlaží jsou 2 bytové jednotky pro zaměstnance velikostní kategorie 

2+kk, 2 bytové jednotky pro handicapované, s velikostní kategorie 2+kk, společenská 

místnost, ordinace s čekárnou, rehabilitace s čekárnou, 2 úklidové místnosti, 4 komory 

pro bytové jednotky, schodiště s výtahovou šatnou a 3 volně přístupné balkóny. 

Ve 3. a 4. nadzemním podlaží jsou 2 bytové jednotky pro handicapované velikostní 

kategorie 2+kk, 6 bytových jednotek velikostní kategorie 1+kk, 8 komor pro bytové 

jednotky, společenská místnost, schodiště s výtahovou šachtou a 3 volně přístupné 

balkóny. Tato dvě podlaží se dispozičně shodují. 

 

Na vstup do objektu navazuje schodišťový prostor s výtahem, ze kterého je přístup               

na všechny společné chodby ve všech podlažích. V 1. nadzemním podlaží je prodejna 

potravin, která má volně přístupnou terasu pro všechny uživatele. V 2. nadzemním 

podlaží se nachází ordinační a rehabilitační místnost, ke které připadají 2 úklidové 

komory. Jednotlivé byty 2., 3. a 4. nadzemního podlaží mají vstup ze společné chodby. 

Bytové jednotky o velikostní kategorii 1+kk vcházejí ze společné chodby do zádveří, 

ze kterého vstupují do koupelny s WC a do obytné kuchyně s 1 lůžkem. Bytové 

jednotky o velikostní kategorii 2+kk vcházejí ze společné chodby do zádveří,                     

ze kterého vstupují do koupelny nebo WC a dále do kuchyně se stolováním nebo 

pokoje (ložnice). U bytů pro handicapované o velikostní kategorii 2+kk se vchází ze 

společné chodby do zádveří, ze kterého se vstupuje do koupelny s WC nebo do spíže, 

dále pak do obytné kuchyně a z obytné kuchyně do pokoje (ložnice).   

Barevné řešení a členění fasády objektu je navrženo s místním pohledem (konečná 

úprava barevným nátěrem viz. výkresy pohledů). 

Budovu architektonicky dotváří balkóny v úrovni 2. až 4. nadzemního podlaží, které 

kopírují půlkruhový vzhled tvaru objektu. 
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Řešení vegetačních úprav v okolí objektu je zpracováno samostatně zahradním 

architektem. 

 

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

osvětlení a oslunění 

Zastavěná plocha celkem: 750 m2 

 Zpevněná plocha celkem: 705 m2 

 Obestavěný prostor:   9400 m3 

 Podlahová plocha celkem: 2554 m2 

Počet bytů:    20 b.j. 

Celkové náklady stavby: 32,0 mil. Kč 

 

Z hlediska orientace ke světovým stranám je průčelí s hlavním vchodem do objektu 

orientováno na jih. Návrh dispozičního řešení, provedeno tak, aby byly obytné 

místnosti, balkóny a terasa 1.NP směrovány na východní a západní stranu. Na jih            

jsou orientované balkóny, které jsou nad průčelím budovy. Osvětlení a oslunění                 

je určeno především vhodnou orientací ke světovým stranám a velikostí prosklených 

ploch. 

 

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

objektu a jeho požadovanou životnost 

Objekt je navržen v provedení zděnou technologií ze zdících prvků systému 

POROTHERM, pouze nosné sloupy jsou navrženy jako železobetonové. Část svislé 

konstrukce tvoří oblouková prosklená stěna dodaná firmou JANSEN. Vodorovná 

nosná konstrukce je navržena jako Porotherm strop tvořenými cihelnými vložkami 

Miako a keramobetonovými stropními nosníky. Vnitřní schodiště bude monolitické 

železobetonové dvouramenné. Zastřešení je tvořeno plochou střechou.  

Všechny materiály dodané na stavbu musí být podloženy certifikáty o shodě                    

od dodavatelů. 
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Před započetím zahájení stavby je zapotřebí zkontrolovat způsobilou osobou správnost 

předloženého výškopisu a polohopisu daného pozemku, který tvořil podklad pro návrh 

stavby. Případné neshody a nesrovnalosti je nutné konzultovat s projektantem stavby. 

 

1. Zemní práce 

Odborně způsobilá osoba vytyčí před započetím zemních prací polohu stavby   

a také všechny inženýrské sítě. 

Na pozemku bude provedena skrývka ornice v tl. 30 cm. Tato bude uložena            

na meziskládce a později bude použita na terénní a sadové úpravy v okolí 

stavby. 

Pro základové pasy budou vykopány výkopové jámy a rýhy. Část vytěžené 

zeminy bude uložena na stavebním pozemku a bude později využita                

pro zásypy. Zbylé množství vytěžené zeminy bude odvezeno na příslušnou 

skládku. Výkopové práce budou prováděny strojně vzhledem k jejich rozsahu, 

ručně pouze dokopání, případně začistění. 

Dle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu firmou Unigeo                     

bylo zjištěno, že výkopové práce budou prováděny v zeminách zařazených 

převážně do 2. třídy rozpojitelnosti podle ČSN 73 3050, dále byla změřena 

hladina podzemní vody v úrovni 383,050m.n.m. B.p.v.(–6,8 m od ±0,00).              

Dle provedeného měření objemové aktivity radonu nebylo zjištěno radonové 

riziko, tzn. že stavba nemusí být preventivně chráněna proti pronikání radonu 

z podloží. 

Hloubka základové spáry bude v nezámrzné hloubce v rostlém terénu 

(minimální hloubka základové spáry je 0,8 m od upraveného terénu). 

Zásypy budou provedeny z materiálu získaného vytěžením zeminy                          

při výkopových pracích. Zásypy prováděny vždy po vrstvách a zhutněny, 

maximální tloušťka vrstvy 300 mm. Stejným způsobem se provedou                    

také zásypy rýh pro uložení inženýrských sítí, musíme však dbát na ochranné 

vrstvy sítí. 
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  2. Základy a podkladní betony 

Stavba bude založena na základových pasech z monolitického prostého betonu 

třídy C20/25 a C30/37 (minimální hloubka základové spáry je 0,8 m                       

od upraveného terénu), podkladní beton navržen třídy C20/25 v tloušťce               

150 mm.Betonová směs pro výrobu základových konstrukcí bude připravována                  

dle technologického postupu a zkoušek v centrální výrobně betonu vzdálené        

12 km od místa stavby, dodavatel zodpovídá, že betonová směs má v době 

přejímky vlastnosti určené dodacím listem. 

 

  3. Svislé konstrukce 

Objekt je navržen v provedení zděnou technologií ze zdících prvků systému 

POROTHERM, pouze nosné sloupy jsou navrženy jako železobetonové 

monolitické.  

 

Obvodové nosné zdivo tl. 450 mm vyzděno z cihelných bloků Porotherm 44 

EKO+Profi na maltu Porotherm TM (tepelně izolační malta).  

Vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm bude z cihelných bloků Porotherm 30 P+D              

na maltu Porotherm na maltu Porotherm. 

Nenosné zdivo tl. 115 mm bude vyzděno z příčkovek Porotherm 11,5 P+D              

na maltu Porotherm. 

Konstrukce železobetonových sloupů je z betonu třídy C20/25 a oceli třídy  

B 420 B. 

 

Zdivo z cihelných bloků systému Porotherm musí být provedeno                            

dle technologické příručky výrobce. 

 

  4. Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce na úrovni +2,880, +6,130, +9,380 a +12,630 je monilitický 

Porotherm strop tvořený cihelnými vložkami Miako a keramobetonovými 

stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. Cihelná 

vložka Miako má výšku 190 mm, tl. dobetonávky je 60mm, celková tloušťka 

stropu je 250 mm. Zálivkový beton stropní konstrukce navržen třídy C25/30            

a je vyztužen betonářskou ocelí třídy B 420 B. 
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Ztužující konstrukce 

V úrovni stropní konstrukce bude proveden ztužující železobetonový věnec. 

Ztužující věnce budou provedeny jako součást stropní konstrukce, tzn. výška 

věnce je 250 mm, po obvodu vložena tepelně izolační deska EPS 100 S               

tl. 80 mm.  

Z důvodu vyložení stropní konstrukce je nutné vytvořit nosné průvlaky                

pod stropní konstrukcí. Průvlaky budou železobetonové monolitické (beton 

C20/25, ocel B 420 B), rozměr 300/300 mm. 

 

Překlady nad stavebními otvory v nosných stěnách jsou v provedení 

POROTHERM překlad 7; v příčkách překlady POROTHERM 11,5. 

 

  Převislé konstrukce 

Konstrukce balkonů bude vytvořena pomocí systému Schöck Isokorb. Nosná 

konstrukce bude tvořena konzolovým vyložením stropní konstrukce, spád 

balkónu pak vytvoříme spádovou vrstvou z betonové mazaniny ve sklonu 2%. 

 

Návrh výztuže pro stropní konstrukce, ztužující konstrukce a převislé 

konstrukce dáno statickým výpočtem. 

 

5. Schodiště 

Vnitřní schodiště bude monolitické železobetonové dvouramenné. 

Schodišťové stupně a mezipodesta budou tvořit jeden celek, který bude 

betonován zároveň.  

Mezipodesta je vetknutá do obvodových stěn a do schodišťové stěny. 

Mezipodesta má tl.200 mm. 

Schodišťové stupně jsou uloženy na stropní k-ci na ozub, kterou podepírá ŽB 

průvlak. 

Bude použit ŽB třídy C20/25 a ocel třídy B 420 B. 

 

 

 

 

 



64 
 

  6. Zastřešení 

Je tvořeno plochou střechou. Svrchní vrstva střešní konstrukce je navržena                

z hydroizolační folie Dekplan 76. Pro odvodnění střešních ploch jsou navrženy  

svody vně dispozice. 

 

7. Úpravy povrchů vnitřních 

V sociálních zařízeních a kuchyních budou provedeny keramické obklady                      

na vyznačených místech. Typ a barevný odstín vybere investor. 

Vnitřní parapety z laminovaných desek Duropal. 

Vnitřní omítky Porotherm UNIVERSAL (vápenocementová omítková směs).  

Styky různých materiálu musí být přebandážovány. 

 

8. Úpravy povrchů vnějších 

Vnější zdivo bude opatřeno tepelně izolační omítkou. Na jádrovou omítku 

Porotherm UNIVERSAL bude provedena tenkovrstvá probarvená silikátová 

omítka Baumit se škrábanou strukturou 2 mm vyztužená sklotextilní sítí.               

Jako kombinace ke škrábané omítce bude použit dubový obklad. 

Kombinace barevných odstínů a obkladů odpovídá výkres F. 1-12, F. 1-13 

výkresy pohledů. 

 

9. Podlahy 

Podlahy jsou navrženy v tloušťkách 120 mm. Podle účelů místností                     

jsou navrženy podlahy z keramické dlažby nebo dřevěných podlah. 

Na balkónech bude položena keramická mrazuvzdorná dlažba. Nášlapnou 

vrstvou teras bude mrazuvzdorná teracová dlažba. 

Ve schodišti musí být barevně odlišeny schodišťové stupně a podesty. Dlažby 

keramické budou doplněny keramickým soklíkem, dřevěné podlahy budou 

ukončeny dřevěnou lištou. Barevné řešení včetně obkladů bude upřesněno 

podle předložených vzorků aktuální nabídky za účasti hlavního projektanta. 

Styk dvou různých nášlapných vrstev pokud není u prahu, bude překryt 

podlahovou lištou. 

 

Jednotlivé skladby podlahových konstrukcí jsou uvedeny ve výkresové části. 
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10. Výplně otvorů a prosklené fasády 

Všechna okna, prosklená fasáda a vnější dveře dodá firma JANSEN. Jedná 

se o výplně otvorů s hliníkovým profilem, případně kovovým s tepelně 

děleným rámem v barvě šedé, kterou zvolil investor. Všechny prvky                    

jsou opatřeny bezpečnostním kováním Vario-Tec zasklené izolačním 

dvojsklem hodnota prostupu tepla celým oknem UW = 1,6 W/m2K. Vlastní 

konstrukční řešení nabídne přímo firma JANSEN, v technologické části této 

práce je vypracován technologický předpis pro montáž systému JANSEN. 

Vchodové dveře budou s elektronickým zámkem, dvoukřídlové s hliníkovým 

rámem a zasklené dvojsklem. 

Dveře vchodové do bytu budou dřevěné s protipožárním atestem, zárubeň 

ocelová s nátěrem syntetickou barvou, kování mosazné, dveře budou opařeny 

průhledítkem se jmenovkou, bezpečnostním kováním a řetízkem. 

Dveře vnitřní v obytných místnostech SAPELI dýhované, hladké plné nebo 2/3 

zasklené, provedení jasan, zárubně dřevěné obložkové, kování mosazné, 

požární odolnost 15 min., prahy dřevěné, příp. bez prahu. 

Dveře vnitřní v podřazených místnostech potažené folií, hladké plné, provedení 

dub, zárubně ocelové CGU 110, zámek s vložkou, kování mosazné, požární 

odolnost 15 min., prahy dřevěné, příp. bez prahu. 

 

11. Hydroizolace 

Jako izolace proti zemní vlhkosti je navržena tato skladba: 

  - penetrační nátěr (PENETRAL) 

- izolace proti zemní vlhkosti – Bitagit 40 mineral 

Podklad pod izolací je podkladní betonová deska tl. 150 mm. Podklad                 

pod izolací musí být před zahájením izolačních prací pevný, rovný, suchý         

a čistý. 

 

Hydroizolace podlah v koupelnách a WC provedena pomocí dvousložkové 

elastické nátěrové hmoty na bázi polymery modifikované cementové směsi 

(tekutá lepenka Metrum). 

Separační vrstva mezi betonovou mazaninou a tepelnou (protikročejovou) 

izolací podlah vytvořena PE folií. 
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12. Střešní krytina 

Hydroizolační folie Dekplan 76. 

 

13. Izolace tepelné 

V podlahách navržena protikročejová izolace Rockwool STEPROCK ND, 

tl. 80 mm. 

Ve střešní konstrukci bude tepelná izolace EPS 100 S, tl. 130 mm a spádové 

klíny EPS 100 S, tl. 20-300 mm. 

V podlaze nad terénem navržena tepelná izolace Rigips EPS 150 S Stabil, 

tl. 70 mm. 

 

14. Zámečnické konstrukce 

Zámečnické konstrukce jsou provedeny z válcovaných profilů opatřeny 1x 

zákl. nátěr + 2x vrchní. Antikorozní nátěr v odstínu dle barevného řešení 

objektu. 

 

15. Truhlářské konstrukce 

Dveře vchodové do bytu budou dřevěné s protipožárním atestem, zárubně 

dřevěné rámové. Dveře vnitřní dýhované SAPELI, provedení jasan, zárubně 

dřevěné rámové. Dveře vnitřní potažené folií, provedení dub, zárubně dřevěné.  

 

16. Klempířské konstrukce 

Klempířské konstrukce jsou navrženy z titanzinku. 

Specifikace uvedeny ve výkresové části – výpis prvků. 

 

17. Malby, nátěry, nástřiky 

Vnitřní malby stěn a stropů budou vymalovány Primalexem Plus. Odstín bude 

určen architektem interiérů. 

 

18. Ostatní vybavení 

V souladu s požadavky požárně bezpečnostního řešení bude stavba vybavena 

hasicími přístroji. 

 

 



67 
 

19. Větrání místností 

Je navrženo přirozeně okny. V místnostech WC a koupelny je zajištěn odvod 

vzduchu větracím potrubím. 

 

20. Venkovní úpravy 

Podél objektu je navržen okapový chodník z plošné betonové dlažby o rozměru 

400 x 400 x 50 mm do štěrkového podsypu. Přístupový chodník a parkoviště        

je vydlážděno zámkovou dlažbou tloušťky 60 mm uloženou do kamenné drtě 

frakce 4-8 mm tloušťky 40 mm. Chodník je lemován obrubníkem. 

 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí tvořících obvodový plášť budovy musí 

splňovat podmínky stanovené vyhláškou č. 147/2007 Sb. a zákonem č. 406/2006 Sb. 

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického                       

a hydrogeologického průzkumu 

Podkladem pro návrh založení objektu byl v květnu 2012 provedený inženýrsko-

geologický průzkum a měření objemové aktivity radonu firmou Unigeo.  

Na staveništi byly provedeny dvě vrtané sondy V1 a V2. Dle vyhodnocení výsledků 

rozborů bylo zjištěno, že základové poměry na staveništi jsou dobré (únosnost zeminy 

v základové spáře Rdt = 180 kPa). 

Výkopové práce budou prováděny v zeminách zařazených převážně do 3. třídy 

rozpojitelnosti podle ČSN 73 3050, dále byla změřena hladina podzemní vody                            

v úrovni 383,050 m.n.m. B.p.v.(–6,8 m od ±0,00). 

Dle radonového průzkumu nebylo zjištěno radonové riziko, tzn. že stavba nemusí               

být preventivně chráněna proti pronikání radonu z podloží. 

Na základě zjištěných údajů bude stavba založena na základových pasech                             

z monolitického prostého betonu třídy C20/25 (minimální hloubka základové spáry                

je 0,8 m od upraveného terénu), podkladní beton navržen třídy C20/25 v tloušťce                 

150 mm. 
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g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. 

Podrobněji řešeno v textová části B. Souhrnná technická zpráva (bod 1.f) 

 

h) Dopravní řešení 

Novostavba je napojena na místní komunikaci, hlavní vjezd na pozemek p.č. 2643/8               

z ulice Jasenná. Vjezd bude užíván při výstavbě, jako hlavní vjezd na staveniště,             

a po dokončení stavby bude využit pro napojení na příjezdovou komunikaci 

k parkovišti. Od místní komunikace bude vybudována zpevněná plocha pro pěší,                             

která bude navazovat na hlavní vstup do objektu. Na veřejnou komunikaci navazuje         

18 parkovacích míst, z toho čtyři invalidní parkovací místa.  

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí zůstávají stávající                             

a nebudou nijak pozměněny. 

Dle radonového průzkumu nebylo zjištěno radonové riziko, tzn. že stavba nemusí               

být preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. 

 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Veškeré stavební práce budou probíhat v souladu se všemi platnými bezpečnostními 

předpisy a ustanoveními ČSN.  

Jsou to především tyto předpisy: 

Zákon č. 262/2006 Sb.,  309/2006 Sb., dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 591/2006 

Sb., 592/2006 Sb. a 309/2006 Sb. 

V této projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu –                 

dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, dále vyhláška č. 398/2009 Sb.,  

o technických obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb                 

a vyhláška č. 499/2009 Sb. o dokumentaci staveb. 
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Pokud v průběhu stavby dojde k speciálním pracím, smí tyto práce provádět pouze 

osoby proškolené a způsobilé tuto činnost vykonávat.  

Všichni pracovníci pracující na stavbě musí být seznámení s bezpečnostními předpisy 

před zahájením prací a jsou dále povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky 

podle výše uvedených předpisů. Na staveniště bude během výstavby zamezen přístup 

třetích osob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 1. 4. 2013     Vypracovala: Vendula Vavříková 
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Stavebně technologický postup provádění proskleného 

obloukového pláště 

 

 

Jansen – VISS - TVS 
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1. Obecný popis systému 

1.1 Charakteristika systému 

 Jansen VISS TVS je konstrukce ze sloupků a příček s přerušeným tepelným mostem 

založená na principu beztmelého zasklení pro velkoplošné vertikální fasády. Nosná 

konstrukce fasády je tvořena profily v pohledových šířkách 50 nebo 60 mm různých 

stavebních hloubek podle statické náročnosti stěn vzhledem k jejich výšce. Konstrukce 

může být sestavována z jednotlivých prvků pomocí spojovníků nebo je dodávána 

svařovaná. Průběžného přerušení tepelného mostu je dosaženo přesně vsazenými 

plastovými izolačními sponami ve variabilních vzdálenostech. Vnější vzhled je dokončen 

hliníkovými lištami různých hloubek a tvarů. 

 

1.2 Názvosloví 

 Zpočátku se skleněné fasády konstrukčně řešily podle tzv. systému „sloupek-příčka“. 

V současné době se pomalu od tohoto systému odchází, jelikož byla vytvořena technická 

řešení, umožňující dnes konstruovat fasády na principu terčových fasád s bodovým 

uchycením skleněných panelů. Tím se odstraní rušivé sloupky a nepříjemné dělení fasády. 

 Nejvíce používané řešení prosklených fasád: 

  - rastrový systém zasklívání 

  - horizontal living 

  - lepená strukturální fasáda 

  - nelepená strukturální fasáda 

  - kazetový systém zasklení 

 Jansen VISS TVS je podle tohoto dělení zařazený mezi rastrové fasádní systémy. 

 

1.3 Rozsah použití 

 S přihlédnutím na statické přednosti ocelových profilů VISS, lze při velkoplošném 

zasklení používat štíhlé profily s velmi malou průřezovou plochou. Vzhledem k těmto 

vlastnostem jsou konstrukce Jansen VISS vhodné především pro velkoplošné zasklení 

např.: obchodních domů, venkovních schodišť, vícepatrových fasádních konstrukcí, jako                   

i pro šikmé zasklení stěn a střešních konstrukcí.  

 Široký výběr profilů umožňuje také tvorbu atypických konstrukcí. Jednoduchost         

a přesnost ocelových profilů s velmi malým rohovým zaoblením splňují požadavky                 

jako technické a ekonomické, tak i estetické. 
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2. Materiál 

2.1 Ocel 

 VISS profily jsou vyhotoveny v základním lesklém provedení. Možná povrchová 

úprava těchto profilů je práškovou vypalovanou barvou – KOMAXIT v požadovaném 

odstínu dle vzorníku barev RAL. V případě spojování profilů svařováním na stavbě                    

je povrchová úprava provedena dvojnásobným nástřikem polyuretanovými nebo 

polyesterovými barvami. 

 

2.2 Hliník 

 Hliník je použit ve formě vnějších zasklívacích přítlačných a krycích profilů, u kterých 

je k dispozici široká paleta různých tvarů. Hliníkové profily lze povrchově upravit 

anodickou oxidací v požadovaném odstínu (eloxáží A6/CO) s minimální tloušťkou 

oxidační vrstvy 20 µm. 

 

2.3 Ostatní materiály 

 Zasklívací exteriérové profily u fasádních systémů lze dodat kromě hliníkových lišt, 

ještě v materiálech: 

  - nerez 

  - Rheinzink 

  -bronz 

 

2.4 Spojovací materiál 

 Šrouby, matice a ostatní spojovací materiál je chráněn proti korozi (nerez, chromát 

nebo pozink). 

 

2.5 Těsnící tmely a lepící materiály 

 Použité tmely neobsahují žádné agresivní látky a jsou snášenlivé se stavebními 

látkami, s nimiž jsou ve styku. Vyrobené jsou na bázi neutrálního silikonu. 

 

2.6 Těsnící profily 

 Materiál použitých těsnicích profilů je z EPDM, což zaručuje zachování jejich 

pružnosti a elastické vlastnosti při jakýchkoliv změnách teploty (- 40 + 120 ° C) po celou 

dobu jejich životnosti. EPDM = Etylen propylen dien pryž; odolává vlivu větru a počasí, 

nepraská a zůstává elastický i po mnoha letech. 
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2.7 Těsnící fólie a pásky 

 Použité utěsňovací fólie a pásky odpovídají svými vlastnostmi účelu použití, na které 

jsou určeny. Jsou odolné vůči stárnutí. 

 

2.8 Sklo 

 Tloušťka skel, vzduchová mezera u izolačních skel, provedení skla, jeho fyzikální                   

a mechanické vlastnosti i barevný odstín jsou určovány záměrem architekta a investora. 

Systémové konstrukce Jansen respektují při zabudování skla pokyny výrobců izolačních 

skel. Bezpečnostní skla se vyrábí ze dvou lepených tabulí podle příslušných předpisů, 

nebo se dodávají kalené. 

 

2.9 Dodatečná ochrana povrchových úprav materiálů 

 Pokud budou ocelové konstrukce osazeny před ukončením prací na hrubé stavbě, je 

třeba zajistit je před poškozením stavebními materiály. Ochrana může být zajištěna 

vhodnými lepicími fóliemi. 

  

 

3. Statistické požadavky 

3.1 Statistické kriterium 

 Ocelové prvky přenášejí zatížení vznikající od větru, vlastní hmotnosti, hmotnosti 

výplní, působení rozdílu teplot a u střešních konstrukcí i od přitížení sněhem. Před 

vyhotovením prvků musí být statický přepočet nosných konstrukcí ověřený                             

a odsouhlasený autorizovaným statikem. Konstrukce spojů jsou navrženy tak,                          

aby dovolovaly vyrovnávání tolerancí vůči stavbě a zohlednily tepelné dilatace.  

 Základní tlak větru podle ČSN 73 0035 je w = 0,55 kN/m2, přípustný průhyb 

ocelového prvku - sloupku a příčníku - je fmax = L/300, kde L je největší rozpon sloupků, 

resp. příček. V úvahu je brán maximální přípustný průhyb skla podle jednotlivých typů 

skel a skleněných systémů. 

 

4. Fyzikální požadavky 

4.1 Tepelně-technické vlastnosti 

 Z tepelnětechnického hlediska představuje prosklená fasáda složenou konstrukci. 

Jejich vlastnosti jsou určené vlastnostmi průhledných ploch (systému zasklení), 

neprůhledných ploch (systém rámu) a konstrukcemi styků (druhu těsnění). 
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 Všechny izolované systémy splňují požadavky DIN 52 619, DIN 4108                             

a ČSN 73 0540, ČSN 73 05 45, ČSN 74 6210.  

 

Obr. 1 Prostup tepla[1] 

 

 Součinitel prostupu tepla je u fasádních systémů Jasnse VISS U < 1,9 W/m2K. 

 

4.2 Zvukově-izolační vlastnosti 

 Požadavky na zvukovou izolaci prosklené fasády vyplývají z požadavků na zvukovou 

izolaci obvodových stěn jako celku. 

 Ocelové konstrukce a jejich spojení se stavební konstrukcí splňují požadavky                     

na snížení hladiny hluku podle normy EN ISO 143/1993 a DIN 52 210.  

 Zvuková neprůzvučnost systému Jansen VISS TVS je Rw = 51 dB (při použití výplně  

o hodnotě 55dB). 

 

4.3 Požárně-technické vlastnosti 

 Při dodržení speciálních požadavků pro skladbu základní konstrukce a při použití 

speciálních prvků pro zasklení, je možné zhotovit fasádní systém Jansen VISS TVS také      

v protipožárním provedení, s požární odolností G30/R30. 

 

 

 



75 
 

4.4 Vodní a vzduchová nepropustnost 

 Vodná i vzduchová nepropustnost odpovídají požadavkům DIN EN 42 a DIN EN86                 

a je možné je doložit protokoly o měřicích zkouškách. Konstrukce VISS TVS vykazují 

nulový průnik vody při 1200Pa. Nosné fasádní ocelové konstrukce jsou situovány                     

v interiéru s prakticky stálou teplotou. Od strany exteriéru je ocelová konstrukce 

vodotěsně odděleny těsněním z EPDM, na jehož povrchu probíhají všechny kondenzační 

děje a jejich odvodnění. 

 

4.5 Ochrana před slunečním zářením 

 Na ochranu před slunečním zářením se používají různé stínící systémy, žaluzie, 

slunolamy a speciální druhy skel.  

 Použít se mohou zabarvená skla, u kterých v důsledku zabarvení dochází k redukci 

propustnosti sluneční energie. Nevýhoda skla je, že při současném snížení světelné 

propustnosti nastává zvýšená absorpce tepelné energie samotným sklem. Následkem je 

citelný vzestup teploty skla, což je vnímáno jako nepříjemné.  

 Fotosenzitivní sklo je žaluziové čiré sklo, které spojuje v jedné tabuli transparentnost         

a ochranu před sluncem v podobě úzkých lamelových žaluzií. Tenké lamelové proužky 

jsou umístěny ve vzdálenosti 3 mm od sebe a jejich sklon je specifický pro každý projekt 

a je určený projektantům.  

 Dalším typem sluneční ochrany je použití odrazových a selektivních povlaků na skle. 

Tyto povlaky vznikají přidáním tenkých vrstev vzácných kovů nebo oxidů kovů. Skla 

opatřené povlaky jsou schopny zajistit maximum přirozeného světla a minimální tepelné 

ztráty. 

 

4.6 Ochrana před bleskem 

 Fasádní profily lze vodivě spojovat a následně bezpečně uzemnit. 

 

  

5. Všeobecný postup 

5.1 Výběr ocelových profilů 

 Výběr ocelových profilů se řídí podle konkrétních statických požadavků, v souladu                  

s požadavky na osazení a estetiku. 
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5.2 Spojování profilů 

 Nosná konstrukce systému Jansen VISS TVS může být vyhotovena stavebnicovým 

způsobem (nasunutí na T-spojky a montáží jednotlivých elementů), nebo svařováním 

sestav. Při volbě typu konstrukce se zohledňují faktory jako velikost jednotlivých 

elementů, způsob provedení povrchových úprav, výrobní a transportní možnosti, charakter 

obestavěného prostoru, atd. 

 Svařování spojů v ochranné atmosféře argonu zaručuje, že šikmé i tupé svary budou 

technicky i esteticky dokonalé bez možnosti koroze. Svary jsou na spojích vybroušené                 

a zaleštěné. 

 Profily fasádního systému lze spojovat: 

  - Svařováním 

  - Montáží na T-spojky systémem "sloupek - příčka - sloupek" 

  - Montáží na T-spojky systémem "sloupek - sloupek - příčka"  

  - Kombinovaným způsobem (T-spojka i svařování) 

  

5.3 Těsnění 

 Pevně zasklené části a křídla jsou těsněny s vnějším a vnitřním celoobvodovým 

EPDM těsněním spojeným a slepeným v styčném bodě, těsnění mezi rámem a křídlem se 

středovým EPDM těsněním. 

 

5.4 Systém odvodnění a odvětrání 

 Odvětrání je na zasklívací drážku profilu pod spodní hranou skel. Otvor 

odvzdušňovací trubičky pro vyrovnání přetlaku je vyveden do vnější atmosféry, v souladu 

s předpisy výrobců izolačních skel. 

 Odvodnění sloupků je přes drenážní systém na rovině vnitřního těsnění EPDM mimo 

vlastních profilů konstrukce, vyvedený v nejnižším bodě. Každá příčka má na obou 

koncích skryté otvory na spodní hraně na vyrovnání přetlaku. Kromě toho umožňuje tvar 

dvoudílného vnitřního těsnění příček odvod případného kondenzátu přes odvětrávací 

otvory, nebo jeho svod do drenážního systému situovaného na těsnění EPDM jednotlivých 

sloupků. 
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5.5 Zasklívání 

 Zasklívání fasády se realizuje z vnější strany objektu, a to přímo z lešení                

nebo za pomoci montážního koše.  

 Zasklívací lišty, barevně upravené podle požadavků konkrétního projektu,                       

jsou osazené samosvorně bez viditelného upevnění. 

 

5.6 Kování 

 Kování zajišťují bezchybné těsnění mezi rámem a křídlem. Jejich výběr se řídí 

diagramy kování podle výrobce systému. Všechny částí kování jsou vyrobeny z materiálů 

odolných vůči korozi. 

 

5.7 Rozměry 

 Rozměry jednotlivých konstrukcí jsou před výrobou prověřené zaměřením skutečného 

stavu na stavbě. 
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Realizace proskleného pláště na objektu domova pro seniory 

 

6. Údaje o stavbě 

6.1 Identifikační údaje stavby 

 Název stavby:  Novostavba Domov pro seniory 

Místo stavby:   763 13 Jasenná, Zlínský kraj 

Investor:   Solarian Invest s.r.o.,  

   Štramberská 1049/20,  

   700 30 Ostrava - Vítkovice 

Projektant:   Vendula Vavříková 

Stupeň:   dokumentace pro stavební povolení 

Druh stavby:   Novostavba 

Účel stavby:   Domov pro seniory 

 

6.2 Obecné informace 

 Účelem pracovního předpisu je stanovit a popsat obecná pravidla při provádění  

prosklené fasády Jansen VISS TVS v souladu s výrobními katalogy zvoleného výrobce 

fasádních systému. Objekt kde se bude provádět oblouková prosklená stěna,                             

je čtyřpodlažní a bude sloužit jako domov pro seniory. Oblouková prosklená stěna typu 

VISS TVS bude navazovat na stěnový konstrukční systém z Porothermu. 

 

 

7. Materiál a skladování 

 Ocelové profily budou maximální délky 3 000 mm a budou dovezeny nákladním 

automobilem s korbou požadované délky. Uložené budou na skládce na dřevěných 

hranolech v blízkosti místa budoucí montáže. Profily chránit před povětrností. K profilům 

Jansen budou dodány i kotevní desky dle výrobní dokumentace. 

 Skleněné tabule budou dopravovány na automobilech, u kterých bude korba opatřena 

nosičem určeným k přepravě skla. Tabule budou uloženy v blízkosti místa montáže na 

čistém, pevném a rovném povrchu. 

 Výrobce zajišťuje dopravu na požádání, čehož se při výstavbě využije. Dodávka bude 

vždy den po objednávce stavbyvedoucího, který je také zodpovědný za převzetí 

přivezeného zboží. 
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 Kontroluje jakost, mechanické poškození dopravou. Řádný stav potvrdí na dodacím 

listu uvedením identifikačními údaji a podpisem. 

 

8. Stavební připravenost 

8.1 Pracovní podmínky 

 Před samotnou výrobou jednotlivých komponentů a dílců fasády je třeba přesné 

zaměření skutečného stavu a rozměrů přímo na stavbě. Také je před výrobou důležité,        

aby zhotovitel stavby poskytl výrobci fasádního systému všechny dohodnuté detaily 

návazných řemesel ve styku s konstrukcí, jako i svůj časový plán koordinace jednotlivých 

prací, aby byl zajištěn plynulý průběh výroby a montáže. 

 Podlaha a svislé konstrukce musí být před montáží prosklené fasády typu VISS TVS 

dokončeny. Na budoucí pracovní ploše se nesmí nacházet materiál ani pracovní pomůcky 

předešlých pracovních činností, které by mohli překážet v činnosti provádění obloukové 

prosklené fasády. Všechny rozměrné předměty a stroje, které by po provedení prosklené 

obloukové fasády už nešly umístit, se musí usadit předem. Před započetím prací musí být 

dokončena přejímka staveniště a dále musí být vyřešena doprava prvků. 

 

8.2 Převzetí staveniště 

 Při přejímce pracoviště musí stavbyvedoucí zkontrolovat kvalitu a správnost 

provedení předchozích prací, tj.:  

- Správnost provedení nosných konstrukcí pro upevnění hliníkové k-ce dle PD 

- Správnost provedení podlahové úrovně dle PD 

- Čistota prostředí 

- Osazení nadměrných předmětu, které by nebylo možno usadit po dokončení 

obloukového skleněného pláště 

 Po převzetí pracoviště bude proveden zápis o předání a převzetí pracoviště podepsaný 

stavbyvedoucím, nebo jinou pověřenou osobou. Dále musí být proveden zápis                             

do stavebního deníku. Podepsáním protokolu a zápisem do stavebního deníku dodavatel 

prohlašuje, že předchozí práce jsou provedeny správně a zavazuje se provést práce 

následující v odpovídající kvalitě a rozsahu dle projektové dokumentace. 

 V případě jakýchkoli pochybností o jakosti provedení projednají spolu další 

alternativy prověření funkce konstrukce. 
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8.3 Obecné pracovní podmínky 

 Při realizaci systému Jansen VISS TVS je třeba: 

- Dodržet projektovou dokumentaci 

- Dodržet technické podmínky stanovené firmou Jansen a technologický předpis, 

včetně pracovních postupů stanovených technickými listy 

- Používat výhradně materiály a výrobky dodávané firmou Jansen a tím zaručit, 

že materiály a výrobky splňují vlastnosti uvedené v certifikátech                             

a prohlášeních o shodě 

- Používat materiály a výrobky, které mají na obalu označení výrobce, materiálu, 

čísla výrobní šarže, návod k použití, případně další údaje, avšak                            

až po konzultaci a odsouhlasení příslušným odborníkem firmy Jansen (platí 

např. pro skleněné tabule).  

Pro účely montáže bude použita mobilní nůžková plošina CPH 4394 RT, ze které se 

bude montovat nosný rošt i zasklívání. 

 Před zahájením samotné montáže prosklené obloukové fasády musí být stavba                        

v takovém stádiu, že okolí objektu, který je předmětem opláštění systémem Jansen VISS 

TVS, bude ve vzdálenosti min. 4 m po celém obvodu volný prostor pro manipulaci 

s konstrukcemi a prvky fasádního systému. 

 

 

9. Personální obsazení 

 Pracovníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni 

zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o ochraně 

životního prostředí. 

 

4x zámečníci – montáž nosného roštu a ostatní zámečnické práce 

4x sklenáři – zasklívání fasády skleněnými tabulemi 

1x obsluha mobilní nůžkové plošiny 

 

 

10. Nástroje a pomůcky 

 Pro montáž nosného roštu, tak i při osazování skel bude použita pojízdná nůžková 

plošina na elektrický pohon JLG 4394 RT.  
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 Ostatní stroje a zařízení: 

- elektrická oblouková svářečka 

- spojování profilů svary (Asist 45-100A) 

- úhlová bruska - řezání profilů 

- vrtačka, aku šroubovák 

- gumové kladivo 

- manipulační přísavky 

 

Ochranné pomůcky: 

- ochranná kukla a rukavice 

- osobní ochranné pracovní pomůcky 

 

 

11. Požadavky na omezení při realizaci 

 Realizace pláště může probíhat téměř za každých klimatických podmínek. Práce musí 

být pozastavena v případě silného větru, rychlost větru větší než 10,6 m/s, který by mohl 

poškodit skleněné tabule při přepravě na místo uložení a za silného deště, kdy hrozí riziko 

zabudování vlhkosti do konstrukce. 

 

 

12. Pracovní postup 

12.1 Montáž nosné konstrukce 

 Nosnou konstrukci zhotovíme pomocí způsobu -spojky "sloupek - sloupek -příčka", 

šířka profilu v pohledové části 60 mm. Vertikální sloupky se osazují v osové vzdálenosti 

2 250 mm a následně se vkládají příčky mezi sloupky. 

 

Obr. 2 Montáž "sloupek - sloupek - příčka"[1] 
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 T-spojku můžeme kombinovat svařováním. 

 

Obr. 3 Montáž svařováním[1] 

 

 Ocelové profily VISS můžeme řezáním zkrátit na požadovanou délku. Při řezání 

příčky musíme dbát na oboustranné dýhování, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy 

sloupku při jejich osazování. Řezné rozměry příček - viz obr. 4. 

 

 

Obr. 4 Vlevo T-spojka, vpravo svařovaný způsob[1] 

 

 Délka příčky = a – b – 10 mm    Délka příčky = a – b 

 

a = osová míra 

b = šířka profilu 50 mm 

L = délka příčky 

 

 Při použití T-spojek musíme dodržovat oboustrannou vůli 5 mm s těsnícími 

manžetami. Pomocí vrtacího přípravku vyvrtáme tři otvory o průměru 5,7 mm, které jsou 

potřebné pro montáž osazovacích plotýnek. Vyvrtáme ruční nebo stojánkovou vrtačkou. 
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Ostré hrany po vyvrtání odýhujeme. Otvory vrtáme do profilů před provedením 

povrchové úpravy. 

 

 

Obr. 5 Vrtací přípravek[1] 

 

 Při použití spoje svařováním, bude svar proveden jako průběžný koutový. Tloušťka 

svaru musí odpovídat schváleným statickým požadavkům. Pro prokázání kvality svaru             

je třeba se řídit obecně platnými předpisy pro svařování. Pro normální použití postačuje 

tloušťka svaru 3 mm. Svar na přední a zadní straně, v případě stejného rozměru příčky              

a sloupku vybrousíme a začistíme úhlovou bruskou. 

 V oblasti drážky se VISS profily nesvařují! Po provedení povrchové úpravy utěsníme 

drážku silikonovým tmelem. Pokud dochází k přenosu zatížení z průběžných sloupků                   

na příčku, pak je vhodné s přihlédnutím na silový průběh přivařit do drážky sloupku                     

na výšku příčky pásovinu o rozměrech 15 x 10 x 70 mm. 

 Pro upevnění sloupků do stavby musíme navařit příslušné kotvící prvky: základové 

patky, horní uchycení, zaslepení, úhelníky, atd. Dutiny nosných profilů VISS musí být 

uzavřeny. 

 Sloupky budou použity průběžně po celé své výšce, z jednoho kusu. 

 

12.2 Povrchové úpravy nosné konstrukce 

 Nosnou konstrukci je třeba opatřit ochranným nátěrem zamezující korozi barvou 

Hostagrund S 2160, odstín dle projektu příp. podle požadavků investora. Otvory a řezy do 

profilů musíme odýhovat a opatřit antikorozním nátěrem. 
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12.3 Zajištění příčky 

 Příčky osazeny T-spojkou jsou uchyceny bezšroubovým spojením. Jestliže budeme 

potřebovat zvýšit bezpečnost, spojení zajistíme samořezným šroubem kotveným v drážce 

profilů VISS (obr. 6).  

 

Obr. 6 Zpevnění spoje samořezným šroubem[1] 

 

12.4 Kotvení ve styku se stavbou 

 Nosnou část konstrukce tvořenou sloupky upevníme do stavby odpovídajícími 

upevňovacími prostředky. Kotvení musí přenést všechny vznikající síly do nosné části 

stavby. 

 Svary provedené na stavbě musíme přetřít zinkovou barvou. 

 Do nosné konstrukce VISS nesmí být přenášeno žádné zatížení stavby (klesání stropu, 

sedání stavby atd.) 

 Při kotvení konstrukce musíme počítat a přihlédnout k délkové roztažnosti materiálů, 

abychom umožnili pohyb konstrukce.  

 Nosná konstrukce VISS nesmí přenášet žádné stavební zatížení. 

 

12.5 Umístění izolačních čepů a nosných kotev 

 Po zhotovení nosné konstrukce, která je vytvořena z ukotvených sloupků ke stavbě                  

a osazených příček, umístíme izolační čepy a nosné kotvy (do sloupků i příček). 

 Izolační čep umístíme 75 mm nad osou příčky. Další čepy osazujeme                             

po vzdálenostech 300 mm (obr. 7). 
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Obr. 7 Rozmístění izolačních čepů[1] 

 

 Při rozmístění izolačních čepů musíme dbát, aby neležely v křížovém spoji s příčkou, 

kvůli manipulaci s přípravkem na vyřezávání těsnění. Od osy příčky musí zůstat volný 

prostor ± 75 mm. 

 

 Izolační čep vložíme kotvící části do drážky ocelového profilu, potočíme o 90o                        

a upevníme zasunutím pružné části (obr.8). 

 

Obr. 8 Vložení izolačních čepů[1] 

 

 Nosnou kotvu vložíme kotvící částí do drážky ocelového profilu, pootočíme o 90 o                  

a utáhneme nástrčkovým klíčem vloženým do aku-šroubováku (obr. 9). 

 

Obr. 9 Vložení nosné kotvy[1] 
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 Nosná kotva je určená k přenosu zatížení výplně. Počet kusů se stanoví podle 

hmotnosti výplně. 

 

Obr. 10 Rozmístění a počet nosných kotev[1] 

 

12.6 Instalace vnitřního těsnění 

 Drážky nosné konstrukce musíme před instalací vnitřního těsnění očistit od nečistot               

a vody. Konce drážek profilů zatřeme silikonem, kvůli zabránění koroze vyvolané 

přítomností vody. 

 Těsnění musí být chráněno před slunečním zářením, nečistotami a jinými vlivy                     

na životní prostředí. Nejlépe těsnění skladujeme v chladném místě. 

 Vnitřní vertikální těsnění přikládáme k profilům shora dolů za poklepu nylonového 

kladívka. U návaznosti na izolační čepy poklepem nylonového kladívka vyhotovíme 

v těsnění otvor pro osazení tohoto čepu (obr. 11). 

 

Obr. 11 Osazení vnitřního těsnění[1] 
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 Pomůckou pro vycentrování těsnění je vodící drážka na rubové straně těsnění.                    

Při správném osazení má těsnění mezi izolačními čepy jen malý převis. 

 Poklepem nylonového kladívka na vyřezávací přípravek vyřízneme těsnění v místě 

styku křížení sloupku a příčky a na konci spoje (obr. 13). 

 

Obr. 12 Vyřezání těsnění[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Vlevo spoj křížení, vpravo koncový spoj[1] 

 

 Konce horizontálního těsnění musíme seříznout pomocí vyřezávací šablony                            

a odtrhnou je od sebe. Tím nám vzniknou ozuby pro osazení těsnění na sloupky (obr. 14). 

 

Obr. 14 Seříznutí pomocí vyřezávací šablony[1] 
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 Přikládání a poklepávání horizontálního těsnění nylonovým kladivem je stejné jako                     

u vertikálního těsnění. 

 Po osazení horizontálního a vertikálního těsnění se provede nasátí izolačního čepu, 

aby nedocházelo ke špatnému napojení těsnění na tyto čepy (obr. 15).   

 

Obr. 15 Správně provedené těsnění[1] 

 

 Vnitřní těsnění brání vzniku vlhkosti a zatékání vody do prostoru zasklívací drážky, 

proto provedeme přelepení a utěsnění vnitřního těsnění pomocí těsnící pásky v místě 

koncového spoje (obr. 16). 

 

Obr. 16 Utěsnění koncového spoje[1] 

 

12.7 Upevnění výplňových prvků 

 Na nosné kotvy nasuneme drážkový profil, který je dlouhý 100 mm při váze výplně  

75 kg a 150 kg. V případě větší váhy nad 150 kg je délka drážkového profilů 150 mm.                 

Na tyto drážkové profily nasuneme ve stejné délce podložky pod skleněné výplně 

(podpory).  
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Obr. 17 Nasunutí drážkového profilu a podpory pro výplň[1] 

 

 Šířku a výšku skleněných výplní vypočteme dle následujících vzorců: 

 Obr. 18 Rozměry výplňových prvků [1] 

 

 Důvodem takovýchto rozměrů je bezproblémové osazení skleněných výplní. 

 

 Výplňové prvky provizorně osadíme. Horizontální těsnění musíme nadzvednout, 

osadit skleněnou výplň na podložku a poté těsnění přitlačit ke skleněné  výplni. 

Provedeme provizorní přichycení výplně pomocí montážních destiček a šroubů                          

(s podložkou z umělé hmoty). Ihned po nasazení upevňovacího profilu musíme montážní 

destičky odstranit. Destičky nesmí působit žádným tlakem na podložku (obr. 19). 
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Obr. 19 Provizorní přichycení [1] 

 

12.8 Příprava a řezání upevňovacích profilů 

 Při řezání upevňovacích profilů dbáme na to, aby otvory těchto profilů přesně pasovali 

na rozprostřené izolační čepy. 

 Spojení vertikálních upevňovacích profilů provedeme v místě osy příčky. Pro dilataci 

počítáme s 1 mm na 1 metr délky profilů navíc (obr. 20), bez ohledu na stavební tolerance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Dilatace vertikálního upevňovacího profilu [1] 

 

 Výpočet délky upevňovacího profilu (obr. 21): 

  L = a – b – 6 mm – 1 mm/m 

 Výpočet prvního osového osazení (obr. 21): 

  Z = (a – 200) / 150 
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Obr. 21 Vlevo potřebné rozměry, vpravo příklad výpočtu [1] 

 

12.9 Vnější těsnění 

 Před instalací vnějšího těsnění mýdlovou vodou očistíme upevňovací profily                        

od nečistot. Následně řádně osušíme.  

 

Obr. 22 Vlevo očištění mýdlovou vodou, vpravo vložení těsnění [1] 

 

 Po očištění vnějšího těsnění zatlačujeme do upevňovacích profilů. Počítáme s tepelnou 

roztažností, proto nezapomene připočítat 2 mm na 1 metr délky těsnění navíc. 

 Do spodní části horizontálního těsnění vložíme, z důvodu přerušení, odvzdušňovací 

těsnění, které eliminují vznikající napětí v těsnění a slouží k odvodnění a odvětrání příčky.  

 

 

  

 

 

 

 

Obr. 23 Vložení odvzdušňovacího těsnění [1] 
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 Výpočet délky vertikálního těsnění: 

  lv = L + 2 mm/m 

 Výpočet délky horizontálního těsnění: 

  V horní části: lo =  a – b + 2 mm/m 

  V dolní části: lu =  a – b – (n * 17) + 2 mm/m 

 

Obr. 24 Výpočet horizontálního těsnění [1] 

 

12.10 Instalace upevňovacích profilů 

 Po osazení vnějšího těsnění začneme instalovat upevňovací profily, které 

přišroubujeme k izolačním čepům. Při přišroubování upevňovacích profilů dbáme, 

abychom nepřekročili dovolený tlak na výplň. Točivý moment by měl dosahovat přibližně 

1 Nm (10 kg.cm). 

 První začneme s montáží vertikálních upevňovacích profilů, u kterých si dáváme 

pozor na to, aby klopy horizontálního vnitřního těsnění mezi dolní částí výplně a vnějším 

těsněním byly důkladně spojené. 

 Následně přišroubujeme horizontální upevňovací profily, které osadíme směrem shora 

dolů, z důvodu malého napětí těsnících klop. Tím dosáhneme odvodnění drážky, ve které 

je osazené výplň. 

 

Obr. 25 Instalace upevňovacích profilů [1] 
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 Po instalaci upevňovacích profilů provádíme vizuální kontrolu správnosti dotažení. 

Vnější těsnění se po upevnění profilů stlačí o 0,3 až 0,5 mm (obr. 26). 

 

Obr. 26 Kontrola správnosti dotažení [1] 

  

 Jestliže je vše pořádku můžeme odříznout přečnívající části vnějšího horizontálního 

těsnění. S řezáním začneme na rohu, kde si vložíme řezací podložku. Provedeme naříznutí 

v místě řezací podložky a následné odtržení těsnění. Při práci s nožem třeba předejít 

poškození výplně! 

 

Obr. 27 Seříznutí přečnívajícího těsnění [1] 

 

 12.11 Krycí profily 

 Začneme s nasazováním vertikálních krycích profilů a poté nasazujeme profily 

horizontální. Styčné plochy krycích profilů můžeme přestříknout olejem, aby se nám 

snadněji nasazovali na upevňovací profil. 

 Nesmíme zapomenout na dilataci krycích profilů. U vertikálních profilů musíme 

vynechat 1,5 mm na 1 metr délky (obr. 28).  Ve spojích při osazování horizontálních 

krycích profilů je dilatace 1 mm na 1 metr délky, ale také se přičítá 0,5 mm na každou 

stranu konce v návaznosti na vertikální krycí profil (obr. 28).  
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Obr. 28 Vlevo vertikální krycí profil, vpravo horizontální krycí profil [1] 

 

 Vertikální krycí profil musíme zajistit proti posunu šroubem se zapuštěnou hlavou                 

M 3,9x13 (obr. 29). 

 

Obr. 29 Zajištění proti posunu [1] 

 

 

13. Jakost a kontrola kvality 

 Výrobci jednotlivých komponentů (ocelové profily, sklo, atd..) vykonávají výrobně-

kontrolní zkoušky v průběhu výroby v laboratořích, jimiž ověřují kvalitu vstupních 

surovin a hotových výrobků podle příslušných státních a podnikových norem, resp. 

technických předpisů.  

 Za správnost provedení odpovídá dodavatelská firma. Kontrolu provádí stavbyvedoucí 

s vedoucím pracovní čety a technickým dozorem investora. Správnost nebo nedostatky                    

a vady s řešením jejich problémů, se svým podpisem, zapíší do stavebního deníku. 

 V případě jakýchkoli pochybností o jakosti provedení projednají spolu další 

alternativy prověření funkce konstrukce. 



95 
 

14. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 Veškeré stavební práce budou probíhat s platnými bezpečnostními normami                            

a předpisy. Musí splňovat požadavky podle vyhlášky. Montážní práce ve výškách smí 

provádět pouze kvalifikovaní pracovníci s potvrzením o zdravotní způsobilosti. Všichni 

pracovníci musí být obeznámeni s bezpečnostními předpisy před zahájením prací. 

 Podle zásad BOZP by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému 

nebezpečí, aby neutrpěl úraz. Dále jsou pracovníci povinni používat při práci předepsané 

osobní ochranné pracovní pomůcky podle směrnic Ministerstva práce a sociálních věcí. 

 Pracovníci provádějící práce ve výškách nad 1,5 m, kteří nemohou pracovat z pevných 

a bezpečných podlah, musí být pravidelně 1 x za 12 měsíců proškoleni a přezkoušení 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pracovníci, kteří provádějí práce,                     

při kterých je třeba průkaz nebo osvědčení, musí být školeni podle konkrétních předpisů. 

Proškolení pracovníků bude zapsáno ve stavebním deníku. 

 Dále je nutné dodržovat následující zákony, vyhlášky a nařízení vlády: 

 

 Základní legislativní předpisy: 

- zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce (část V.) 

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

práci + NV č. 591 a č. 592 

- zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

- vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací                          

do kategorií 

- zákon č. 258/200 Sb.., o ochraně veřejného zdraví 

 

 Základní prováděcí předpisy pro oblast stavebnictví: 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost… 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích…(tato nařízení 

nahradila vyhlášku č. 324/1990 Sb.) 

- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění.. 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 
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Dalšími předpisy upravujícími BOZP jsou: 

- ČSN 38 9815 Přívěsné žebříky 

-  ČSN EN 131-l Žebříky. Termíny, druhy, rozměry (49 3830) 

- ČSN EN 131-2 Žebříky. Požadavky, zkoušení, (49 3830) 

- ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 

- ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty 

- ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory 

- ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování 

- ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb 

- ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení 

-  ČSN EN 364 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. 

- ČSN EN 1496 Záchranné prostředky. Záchranná zdvihací zařízení 

- ČSN EN 1497 Záchranné prostředky. Záchranné postroje 

 

 

15. Ekologie 

 Při provádění obloukového proskleného pláště nedojde ke zhoršení životního prostředí 

vlivem nadměrného hluku, prašnosti a dopravní zátěže. Na stavbě budou provedeny 

opatření k zamezení všech negativních vlivů použitím mechanismů s malou hlučností a 

dodržováním nočního klidu. Ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před 

znečišťujícími látkami, je nutné provádět opatření vedoucí k omezení a předcházení 

znečišťování ovzduší. Je nutné, aby stroje byly v provozu jen po nezbytnou dobu. 

 Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, neobsahuje nebezpečné látky (jako 

např. azbest). Investor smluvně zajistí odstranění či využití odpadů vzniklých realizací 

stavby (např. stavební a demoliční odpady, obaly od stavebních a nátěrových hmot, 

odpady kovů aj.) na zařízení k tomu určeném. Odpady lze převést do vlastnictví pouze 

osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona o odpadech (§ 12 odst. 3 zákona č. 

185/2001 Sb. o odpadech) na zařízení k tomu určeném. 

Při ochraně životního prostředí musí být dodrženy platné zákony a nařízení: 

- zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí 

- zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

- zákon 183/2006 Sb. stavební zákon 
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16. Technické detaily 

 Dělaná zasklení systému Jansen VISS TVS, šířky 60 mm [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – izolační čep 

2 – vnitřní těsnění, vertikální 

3 – vnější těsnění, vertikální 

4 - upevňovací profil, 60 mm 

5 – krycí profil, 60 mm 
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Závěr 

 V této bakalářské práci jsem se zaobírala návrhem provádění proskleného 

obloukového pláště na objektu domova pro seniory. 

 Vybrala jsem si systém Jansen VISS TVS z důvodu dobrého zastoupení na trhu,                  

a také z důvodu použití kvalitních materiálů a funkčnosti technologie. 

 Můj úkol byl vypracovat technologický postup provádění zvoleného pláště a řešit 

projekt na úrovni projektu pro realizaci stavby. Aplikovala jsem postupy a technologii,   

se kterými jsem se setkala při studiu na vysoké škole. 

 Prosklený obloukový plášť plní architektonický a zároveň účelový dojem objektu 

domova pro seniory. 
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Platform

2.18 m x 3.81 m steel platform (deck

extension retracted)

1.22 m manual front deck extension 

Fold down handrails

Dual side entry with half swing gates

Lanyard attach points

Proportional drive control with thumb

steer

Proportional lift/lower speed control

Joystick enable for lift and drive

Moveable and removable platform

console box

Load sensing system

Power & Transmission

Deutz D2011L03 (37kW) diesel engine 

Programmable “Personality” settings

On-board self-diagnostic testing

Engine distress warning/shut down 

system 1

Hydrostatic drive with anti stall 

function

Two speed drive selection

Four wheel drive

1 Low oil pressure and high coolant temperature

alarms with shut-down enabled/disabled by

analyser.
2 Includes four 40W platform mounted halogen

floodlights
3 Only applicable on machines equipped with

powered deck extensions 

Functional Equipment & 
Accessories

3 degree tilt alarm and indicator light

Steel scissor guards

33/1550 x 16.5 foam filled loader lug

tread tyres 

Oscillating front axle

Lifting/tie down lugs

Hour meter

Ground control selector switch with

key lock

Lubrication free scissor arm bushings

Scissor maintenance prop

Horn

AC power cable to platform

Available Options

1.22 m manual rear deck extension 

1.22 m powered dual deck extensions

12 x 16.5 foam filled loader lug tread

tyres

12 x 16.5 foam filled non mark tyres

Hydraulic levelling jacks 

On-board 2500W generator

Descent alarm

All motion alarm

12 mm air line to platform

Platform work lights 2

Nite-BrightTM accessory package 2

Flashing amber beacon

Plugs & Sockets

Catalytic purifier muffler

Spark arresting type muffler

Cylinder bellows

Pipe racks (Rail mounted)

Pipe positioners

12V-DC auxiliary power 3



4394RT

Platform height – elevated 13.11 m

A. Platform height – lowered 1.79 m

B. Platform railing height 1.10 m

C. Stowed height (rails folded) 2.19 m

D. Platform size 2.18 m x 3.81 m

Front deck extension 1.22 m

Rear deck extension 1.22 m

E. Overall width 2.39 m

F. Overall length 
1 3.89 m

G. Wheelbase 2.95 m

Ground clearance 0.30 m

Platform capacity 680 kg

Capacity with optional deck extension 565 kg

Capacity on optional deck extension 225 kg

Lift/lower time 40/43 sec.

Maximum drive height 13.11 m

Machine weight
2 7,100 kg

Maximum ground bearing pressure 11.90 kg/cm2

Drive speed 2WD —

Drive speed 4WD 6.4 km/h

Gradeability 2WD —

Gradeability 4WD 45%

Turning radius – inside 2.71 m

Turning radius – outside 5.93 m

Axle oscillation 0.20 m

Tyres 33/1550 x 16.5 Foam Filled

Diesel engine Deutz D2011L03 37 kW

Fuel tank capacity 119 L

Hydraulic system 190 L

1 Dimensions with optional levelling jacks are; Length 4.75 m, Width 2.39 m, Weight +600 kg.

2
Certain options or country standards may increase weight and/or dimensions.
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Scissor Lifts JLG Model 4394RT


