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Anotace 

 

Bakalářská práce je zaměřena na technologický postup zateplení obvodového pláště objektu 

malého rozsahu. Klade důraz na využití nového materiálu Ytong Multipor, který je svými 

vlastnostmi výjimečný na trhu. Zateplením stěn chráníme samotnou konstrukci a snižujeme 

tepelné ztráty a tím i provozní náklady. To vede ke snižování množství emisí a aktivně 

přispívá k ochraně životního prostředí. Dále má práce obsahuje časový harmonogram 

výstavby bytového domu, samostatný časový harmonogram zateplení a zpracovaný 

položkový rozpočet na výstavbu domu.   

 

 

 

 

Annotation 

 

The thesis is focused on the technological process thermal insulation of the building envelope 

small scale. Emphasizes the use of new materials Ytong Multipor, which is its exceptional 

properties on the market. Insulation of walls protecting the structure itself and reduces heat 

loss and thus operating costs. This leads to the reduction of emissions and actively contributes 

to environmental protection. Furthermore, the thesis contains a timetable for construction of a 

residential building, a separate timetable insulation and treated itemized budget for the 

construction of the house. 
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1. Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení 

  

A.  Průvodní zpráva 

 

a) Identifikační údaje 

 

Název stavby:   Bytový dům Family 

Místo stavby:   Neplachovice, okres Opava, Moravskoslezský kraj 

Stavební pozemek:  405/55 

Charakter stavby:  Novostavba 

Investor:   Stabyt s.r.o., Ratibořská 52, Opava 

Projektant:   Jiří Francek, student VŠB – TU Ostrava 

Stupeň PD:   Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení  

 

b) Údaje o stávajících poměrech staveniště 

 

Pozemek s parcelním číslem 405/55 a celkovou výměrou 1574 m
2
 se nachází v obci 

Neplachovice v Okrese Opava, Moravskoslezském kraji. Nachází se v zastavěné oblasti 

s rozvinutou infrastrukturou. Majitelem pozemku je firma Stavbyt s.r.o. Vjezd na 

pozemek je z přilehlé pozemní komunikace na ulici Bělohorská. Inženýrské sítě budou 

napojeny z ulice Bělohorská (viz výkres č. 1.00: Situace). Z geologického průzkumu 

nebyla zjištěna přítomnost podzemní vody ani pronikáni radonu. Základová půda je 

tvořena soudržnými a únosnými zeminami. 

 

c) Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů 

 

- Katastrální mapa 1:2000 

- Radonový a Inženýrsko-geologický průzkum 

- Požadavky investora 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

- Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

některé související zákony 
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d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Požadavky dotčených orgánů byly splněny. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Byly dodrženy dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

 

f) Údaje o splnění územních regulativů 

 

Byly dodrženy požadavky dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území. 

 

g) Věcné a časové vazby 

 

Při výstavbě objektu SO 01 Bytový dům Family budou budovány i objekty SO 03 

Kanalizace, SO 04 Vodovod, SO 05 Elektro. Po dokončení objektu SO 01Bytový dům 

Family bude zřízen objekt SO 02 Zpevněné plochy.  

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

 

Začátek výstavby: Březen 2013 

Konec výstavby: Prosinec 2013 

 

i) Orientační statické údaje o stavbě 

 

Zastavěná plocha celkem:  304,61 m2 

Obestavěný prostor:   3 604,4 m3   

Podlahová plocha celkem:  806,64 m2 

Celkové náklady:  13 300 000 Kč  
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště 

Pozemek s parcelním číslem 405/55 a celkovou výměrou 1574 m
2
 se nachází v obci 

Neplachovice v Okrese Opava, Moravskoslezském kraji. Nachází se v zastavěné oblasti 

s rozvinutou infrastrukturou. Majitelem pozemku je firma Stavbyt s.r.o. Vjezd na 

pozemek je z přilehlé pozemní komunikace na ulici Bělohorská. Inženýrské sítě budou 

napojeny z ulice Bělohorská (viz výkres č. 1.00: Situace). Z geologického průzkumu 

nebyla zjištěna přítomnost podzemní vody ani pronikáni radonu. Základová půda je 

tvořena soudržnými a únosnými zeminami. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Objekt Bytového domu Family bude umístěn na pozemku s parcelním číslem 405/55 s 

celkovou výměrou 1574 m
2
. Tento pozemek je situován ve středu obce Neplachovice 

v okrese Opava. Obec má rozvinutou infrastrukturu se základní školou, obchodem, 

poštou, zdravotním střediskem. Pozemek je přístupny pouze ze severní části z ulice 

Bělohorská, od které je mírně svažován. 

Bytový dům je tvaru nepravidelného písmene T, dům je třípodlažní s podsklepenou částí 

a zastřešen plochou střechou. Přístup do objektu bude ze severní strany po dlážděném 

chodníku z ulice Bělohorská. Vchod je chráněn závětřím. V 1.PP jsou umístěny sklady 

pro jednotlivé byty. V 1.NP se nacházejí dvě bytové jednotky v kategorii 3+KK 

s podlahovou plochou 82,72 m
2
 a kolárny pro všechny byty. V 2.NP, 3.NP jsou umístěny 

dvě bytové jednotky v kategorii 3+KK a balkónem s podlahovou plochou 82,72 m
2 

a 

jedna 2+KK s podlahovou plochou 64,74 m
2
. Do jednotlivých bytů se vchází vždy 

s centrální haly, která je přímo napojena na trojramenné schodiště se zrcadlem. Celkový 

počet bytů je tedy 8. 
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c) Technické řešení 

 

Základy 

 

Z provedených geologických průzkumů vyplívá, že podmínky pro zakládání jsou 

jednoduché a nenáročné. Bytový dům bude založen na pásech z železobetonu, třída 

betonu C16/20, výztuž dle statického výpočtu. Hloubka základové spáry bude 4050 mm 

od úrovně podlahy. V 1.PP bude vytvořena opěrná železobetonová zeď tl. 250 mm 

zavázána do základových pásů tl. 700 mm, která bude odolávat tlaku zeminy. Tloušťka 

základových pásu pod obvodovými nosnými stěnami bude 350 mm a pod vnitřními 

nosnými stěnami 450 mm. V úrovni 1.PP bude základová železobetonová deska tl. 150 

mm založena na hutněném štěrkovém podsypu tl. 100 mm.    

 

Svislé konstrukce 

 

Svislé nosné konstrukce jak vnitřní i obvodové budou v 1.PP, 1.NP vyzděny 

z pórobetonových tvárnic Ytong P6-650 PDK tl. 250 mm na tenkovrstvou zdící maltu 

Ytong pevnosti P5. V 2.NP, 3.NP budou svislé nosné konstrukce z pórobetonových 

tvárnic Ytong P4-500 PDK tl. 250 mm na tenkovrstvou zdící maltu Ytong pevnosti P5.  

Obvodový plášť bude následně opatřen kontaktním zateplovacím systémem Ytong 

Multipor v tl. izolantu 100 mm. Příčky budou z pórobetonových tvárnic Ytong P2-500 

PD tl. 125 mm a 100 mm na tenkovrstvou zdící maltu Ytong pevnosti P5. Akustické 

příčky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic Ytong P4-500 PDK tl. 200 mm na 

tenkovrstvou zdící maltu Ytong pevnosti P5. [1], [2], [3] 

 

Vodorovné konstrukce  

 

Stropní konstrukce bude tvořena pórobetonovými samonosnými prefabrikovanými 

vyztuženými panely tl. 250 mm, které jsou opatřeny podélnou drážkou pro uložení 

výztuže a zalití betonem min. tř. C16/20. Zároveň se stropem se provedou věnce v úrovni 

stropů. Věnce pod stropní konstrukcí budou vybetonovány do U-profilu Ytong U250. 

Překlady budou tvořeny prefabrikovanými samonosnými překlady řady NOP. [4], [5], [6] 
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Schodiště 

 

Schodišťová konstrukce bude tvořena samonosným ocelovým tříramenným schodištěm 

se zrcadlem, které bude ukotveno do stropní konstrukce. Průchozí šířka je 1200 mm. 

Stupnice budou z kamenných desek (liberecká žula). Zábradlí bude nerezové sloupkové 

ukotveno do stupnic. 

 

Zastřešení 

 

Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá střecha s odvodněním do 

střešního žlabu a následně dvěma vtoky. Nosnou konstrukci tvoří Ytong strop [5], na 

kterém bude položena parozábrana Nicobar 170 SUV. [7] Jako tepelná izolace je navržen 

expandovaný polystyrén Styrotrade EPS 100 S [8], dále separační vrstva Filtek  150 [9] a 

hydroizolační vrstva z Alkorplan 35176. [10] 

 

Vnější plochy 

 

Na pozemku budou vybudovány chodníky a parkovací stání s 8 místy z hladké betonové 

dlažby Presbeton Quatro II v přírodní barvě. [11] Komunikace budou napojeny na obecní 

komunikace z ulice Bělohorská.  

Na pozemku budou vysázeny okrasné dřeviny.       

  

d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

 

Objekt bude napojen na veřejnou kanalizační splaškovou kanalizační síť z ulice 

Bělohorská pomoci splaškové kanalizační přípojky. Dešťová voda z ploché střechy a 

zpevněných ploch bude odvedena dešťovou kanalizační přípojkou do veřejné dešťové 

kanalizační sítě. Dále bude zřízena přípojka plynu s hlavním uzávěrem plynu na hranici 

pozemku, přípojka vodovodu a elektrické energie.  

Napojení na uliční komunikaci bude pomoci zpevněných ploch na pozemku.     
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e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

 

Pozemek s parcelním číslem 405/56 je přístupny ze severní strany z ulice Bělohorská, 

kde je již vybudována asfaltová komunikace III. Třídy. Pro automobilní dopravu bude na 

pozemku zřízena dlážděná obousměrná cesta o šířce 6 m s vjezdovou bránou 6m a 

parkovištěm s 8 místy. Pěší komunikace bude tvořena dlážděnými chodníky napojenými 

na veřejnou uliční komunikaci.  

  

f) Vliv stavby na životní prostředí 

 

Stavba bytového domu nemá žádné negativní vlivy na životní prostředí. Na pozemku se 

nenachází žádné původní dřeviny, pouze křoviny a trávy, které budou sejmuty před 

započetím prací. Po dokončení prací na zpevněných plochách budou vysazeny okrasné 

dřeviny. Jednotlivé byty budou vytápěny plynovými kondenzačními kotly a zplodiny 

odváděny jednotnými komíny nad střešní konstrukci z toho důvodu nedojde k zatížení 

ovzduší. Byty jsou přirozeně osvětleny a odvětrány. Veškeré odpadní vody jsou 

odvedeny do veřejné kanalizace. Odpady vznikající při stavební výrobě budou tříděny do 

kontejnerů a odváženy na skládky tomu určeným, za to odpovídá prováděcí firma. 

Domovní odpady budou tříděny do kontejnerů k tomu určeným a odpovídající firmou 

pravidelně vyváženy.     

 

g) Bezbariérové řešení okolí stavby 

 

Neřeší se. 

 

h) Průzkumy a měření 

 

Byly provedeny vlastní průzkumy. 

 

i) Geodetické podklady 

 

Katastrální mapa 1:2000 
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j) Členění stavby 

 

SO 01 Bytový dům Family  

SO 02 Zpevněné plochy 

SO 03 Kanalizace  

SO 04 Vodovod 

SO 05 Elektro 

 

k) Vliv stavby na okolí 

 

Při výstavbě nebudou nijak ovlivněny okolní zástavby, prašnost a hlučnost bude 

v požadovaných limitech.   

 

l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Při výstavbě bytového domu se mohou na staveništi pohybovat pouze osoby, 

provádějících firem, dotčených státních orgánu, a osob dotčených stavbou bytového 

domu. Veškeré osoby musí být řádně proškoleny a seznámeny s bezpečností práce na 

stavbě a ochraně zdraví při práci. Pracovníci musí používat ochranné osobní prostředky. 

Bezpečnost práce bude zajištěna dle zákona č. 309/2009 Sb., o zajištění dalších podmínek 

BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Viz statický výpočet. 

 

3. Požární bezpečnost 

 

Požární bezpečnost stavby byla navrhnuta a posouzena odbornými státními orgány. 

Viz Požární zpráva.   
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Stavba bytového domu nebude mít žádný negativní vlivy na životní prostředí. Práce 

vyvozující prašnost, hluk, vibrace budou prováděny v době tomu určené a nepřesáhnou 

dané limity. Jednotlivé byty budou vytápěny plynovými kondenzačními kotly a zplodiny 

odváděny jednotnými komíny nad střešní konstrukci z toho důvodu nedojde k zatížení 

ovzduší. Byty jsou přirozeně osvětleny a odvětrány. Veškeré odpadní vody jsou 

odvedeny do veřejné kanalizace. Odpady vznikající při stavební výrobě budou tříděny do 

kontejnerů a odváženy na skládky tomu určeným, za to odpovídá prováděcí firma. 

Domovní odpady budou tříděny do kontejnerů k tomu určeným a odpovídající firmou 

pravidelně vyváženy. Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou omyty, pokud to bude 

třeba, aby neznečišťovaly přilehlé komunikace.  

 

5. Bezpečnost při užívání 

 

Za bezpečnost při užívaní zodpovídají jednotliví majitelé bytu, kteří budou seznámeni 

s bezpečným užíváním, technickým zařízením, vybavení a riziky při tom vznikajících.   

 

6. Ochrana proti hluku 

 

Hluk z přilehlé ulice Bělohorská a okolní zástavby bude dostatečně pohlcen sendvičovým 

obvodovým pláštěm a dřevěnými euro okny s izolačním dvojsklem.  

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

Z důvodu úspory energie a ochrany tepla bude obvodová konstrukce zateplena 

kontaktním zateplovacím systémem Ytong Multipor čímž vznikla sendvičová stěna 

s dostačujícími tepelněizolačními vlastnostmi. Dále bude do objektu namontovány  

dřevěné euro okna s izolačním dvojsklem.  Tyto opatření splňují požadavky dle ČSN 73 

0540 – 2. [13], [14] 

 

8. Bezbariérové řešení stavby 

 

Neřeší se.  
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9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

 

V dané oblasti nevznikají žádné škodlivé vlivy, ani riziková prostředí, které by 

ohrožovaly stavbu. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 

V průběhu stavby bytového domu bude celé staveniště provizorně oploceno do výšky 1,8 

m. Vstup na staveniště bude opatřen cedulemi: „Nepovolaným vstup zakázán“, dále 

upozornění na výjezd vozidel ze staveniště. Po ukončení veškerých prací bude staveniště 

uzamčeno.  

    

11. Inženýrské stavby  

 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 

 

 Odvodnění zpevněných ploch bude napojeno na dešťovou kanalizaci a dále napojeno na 

veřejnou dešťovou kanalizaci. 

 

b) Zásobování vodou 

 

Bytový dům bude napojen na veřejný vodovod z ulice Bělohorská. 

 

c) Zásobovaní energiemi 

 

Bytový dům bude napojen na veřejnou síť elektrické energie a veřejný STL plynovod z 

ulice Bělohorská. Hlavní uzávěr plynu bude umístěn na hranici pozemku. 

 

 

d) Řešení dopravy 

 

Vjezd na pozemek bude napojen na veřejnou komunikaci, nedojde k žádnému omezení 

provozu. 
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e) Povrchové úpravy okolí stavby 

 

Chodníky a parkovací stání s 8 místy bude z hladké betonové dlažby Presbeton Quatro II 

v přírodní barvě. 

 

f) Elektronická komunikace 

 

Neřeší se. 

 

C. Situace stavby 

 

Viz výkres č. 1 Situace 

 

D. Dokladová část 

 

Neřeší se. 

 

E. Zásady organizace výstavby 

 

a) Charakteristika staveniště, oploceni, deponie, příjezdy 

 

Pozemek s parcelním číslem 405/55 a celkovou výměrou 1574 m
2
 se nachází v obci 

Neplachovice v Okrese Opava, Moravskoslezském kraji. Nachází se v zastavěné oblasti. 

Majitelem pozemku je firma Stavbyt s.r.o. Vjezd na pozemek je ze severní strany 

z  přilehlé pozemní komunikace na ulici Bělohorská, na kterou bude navazovat vnitro 

staveništní komunikace ze silničních panelů 3x1,5x0,22 m. Pozemek bude v průběhu 

stavby provizorně oplocen do výšky 1,8 m. Díky dostatečně velké parcelní ploše nebude 

zařízení staveniště nijak zasahovat do okolních parcel a bude jen na parcele č. 405/55. 

V západní části pozemku se bude nacházet mezideponie ornice o výměře 60 m
2
.  
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b) Významné sítě technické infrastruktury 

 

Neřeší se 

 

c) Napojení staveniště na energie 

 

Staveniště bude po dohodě s investorem napojeno provizorními přípojkami na veřejné 

sítě z ulice Bělohorská. Elektrická energie bude po staveništi vedena z hlavního 

elektrického rozvaděče umístěného na parcele 405/55 pod úrovní terénu v hl. 0,5 m. 

Kanalizace bude napojena přes provizorní revizní šachtu do veřejné splaškové kanalizace. 

Vodovodní přípojka bude napojena přes provizorní vodovodní šachtu do veřejného 

vodovodního řádu. Finanční vyúčtování a stavy jednotlivých sítí budou zapsány 

v protokolu o převzetí staveniště.  

 

d) Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

V průběhu stavby bytového domu bude celé staveniště provizorně oploceno do výšky 1,8 

m. Na staveništi se mohou pohybovat pouze osoby, provádějících firem, dotčených 

státních orgánu, a osob dotčených stavbou bytového domu. Vstup na staveniště přes 

příjezdovou bránu bude opatřen cedulemi: „Nepovolaným vstup zakázán“, dále 

upozornění na výjezd vozidel ze staveniště. Po ukončení veškerých prací bude staveniště 

uzamčeno.  

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů    

 

Nedojde k narušení veřejných zájmů. 

   

f) Řešení zařízení staveniště 

 

Komunikace na staveništi bude zhotovena ze silničních panelů 3x1,5x0,22 m a zpevněné 

plochy budou ze štěrkopískového zhutněného lože. Na těchto zpevněných plochách se 

budou skladovat zdící prvky, stropní desky, překlady na paletách. Pod provizorním 

přístřeškem se budou skladovat materiály, které musejí být chráněny před povětrnostními 
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vlivy jako např. sypké pytlované hmoty, betonářská výztuž. Dále budou na staveništi 

uzamykatelné uzavřené sklady pro el. nářadí,  pracovní nářadí, a drobné prvky. Také 

budou osazeny kontejnery na stavební suť. Vertikální doprava bude zajištěna výtahem 

Geda 500 Z/ZP a manipulace s břemeny pomocí věžového jeřábu Liebherr 63K. Pro 

stavbyvedoucího, mistry a pracovníky budou naistalovány bytové buňky a buňky se 

sociálním zařízením. Sklady, buňky a oplocení zajistí firma TOI TOI, sanitární systémy, 

s.r.o. Všechny tyto objekty a plochy jsou provozně co nejefektněji umístěny.  V průběhu 

stavby se budou jednotlivá nepotřebná zařízení odstraňovat a staveniště bude uvedeno do 

původního stavu.   

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

 

Žádná stavba zařízení staveniště nepotřebuje stavební povolení, ohlášení. 

 

h) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Při výstavbě bytového domu se mohou na staveništi pohybovat pouze osoby, 

provádějících firem, dotčených státních orgánu, a osob dotčených stavbou bytového 

domu. Veškeré osoby musí být řádně proškoleny a seznámeny s bezpečností práce na 

stavbě a ochraně zdraví při práci. Pracovníci musí používat ochranné osobní prostředky, 

dodržovat předpisy a musejí být seznámeni s technologickými předpisy a postupy. Pokud 

se budou na staveništi pohybovat zaměstnanci vice, jak jedné firmy zároveň musí 

investor určit koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi 

v požadovaném počtu. Ten zhotoví bezpečnostní plán. Při výstavbě budou pracovníci 

vystavení pracím ve výškách, tito pracovníci musí být seznámení ohledně rizik, které jim 

hrozí a následně proškoleni, musejí být zdravotně způsobilí. Budou dodržovat požadavky 

stanovené v 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. 

Bezpečnost práce bude zajištěna dle zákona č. 309/2009 Sb., o zajištění dalších podmínek 

BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  
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i) Vliv stavby na životní prostředí 

 

Stavba bytového domu nemá žádné negativní vlivy na životní prostředí. Při výstavbě 

může dojit pouze k zvýšení hluku a imisí. Na pozemku se nenachází žádné původní 

dřeviny, pouze křoviny a trávy, které budou sejmuty před započetím prací. Po dokončení 

prací na zpevněných plochách budou nezpevněné plochy zatravněny a vysazeny okrasné 

dřeviny. Veškeré odpadní vody ze zařízení staveniště jsou odvedeny do veřejné 

kanalizace. Odpady vznikající při stavební výrobě budou tříděny do kontejnerů a 

odváženy na skládky tomu určeným, nebo recyklovány. Za toto odpovídá prováděcí 

firma. Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou omyty, pokud to bude třeba, aby 

neznečišťovaly přilehlé komunikace.  

 

 

j) Orientační lhůta výstavby 

 

Začátek výstavby: Březen 2013 

Konec výstavby:  Prosinec 2013 

 

F. Dokumentace stavby 

 

1.1.1. Technická zpráva 

 

a) Účel a popis objektu 

 

Bytový dům Family bude stát na pozemku s parcelním číslem 405/56 s celkovou 

výměrou 1574 m
2
, který se nachází v obci Neplachovice v Okrese Opava, 

Moravskoslezském kraji. Bytový dům je tvaru nepravidelného písmene T, dům je 

třípodlažní s podsklepenou částí a zastřešen plochou střechou. Přístup do objektu bude ze 

severní strany po dlážděném chodníku z ulice Bělohorská. Obsahuje celkem 8 bytových 

jednotek s užitnými místnostmi. Podlahová plocha bytů se pohybuje od 64 m
2
 do 82 m

2
. 

Bytový dům svým vzhledem dobře zapadne do charakteru okolní zástavby a bude sloužit 

k rodinnému bydlení a sociálnímu rozvoji obce.   
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b) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 

 

Bytový dům je tvaru nepravidelného písmene T, dům je třípodlažní s podsklepenou částí 

a zastřešen plochou střechou. Přístup do objektu bude ze severní strany po dlážděném 

chodníku z ulice Bělohorská. Vchod je chráněn závětřím. V 1.PP jsou umístěny sklady 

pro jednotlivé byty. V 1.NP se nacházejí dvě bytové jednotky v kategorii 3+KK 

s podlahovou plochou 82,72 m
2
 a kolárny pro všechny byty. V 2.NP, 3.NP jsou umístěny 

dvě bytové jednotky v kategorii 3+KK a balkónem s podlahovou plochou 82,72 m
2 

a 

jedna 2+KK s podlahovou plochou 64,74 m
2
. Do jednotlivých bytů se vchází vždy 

s centrální haly, která je přímo napojena na trojramenné schodiště se zrcadlem. Celkový 

počet bytů je tedy 8.  

 

c) Orientační statistické údaje o stavbě 

 

Zastavěná plocha celkem:  304,61 m2 

Obestavěný prostor:   3 604,4 m3 

Podlahová plocha celkem:  806,64 m2 

 

d) Technické a konstrukční řešení 

 

Zemní práce 

 

Začne se sejmutím travin, drnů a křovin, které budou odvezeny na skládku, poté dojde 

k sejmutí ornice v tl. 200 mm a jejímu uložení na mezideponii aby ji bylo možné použit 

k rekultivaci staveniště. Před výkopovými pracemi se musí vytvořit kolem podsklepené 

části štětová stěna ze štětovnic Larsen. [15] Potom začnou výkopové práce na 

podsklepené části objektu. V době kdy bude vybudovaná opěrná železobetonová zeď 

dostatečně únosná, se mohou štětovnice odstranit a pokračovat ve výkopových pracích 

v nepodsklepené části. Výkopy není nutno svahovat. Veškeré výkopové práce budou 

prováděny strojně, ručně se budou pouze dočisťovat rýhy, odvodnění bude zajištěno 

svahováním, popřípadě odčerpáním. Nebyla zjištěna přítomnost podzemní vody. 

Výkopek bude odvezen na skládku. 
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Základy   

    

Z geologického průzkumu nebyla zjištěna přítomnost podzemní vody ani pronikáni 

radonu. Základová půda je tvořena soudržnými a únosnými zeminami z toho vyplívá, že 

podmínky jsou jednoduché nenáročné. Bytový dům bude založen na pásech 

z železobetonu, třída betonu C16/20, výztuž dle statického výpočtu. Hloubka základové 

spáry bude 4050 mm od úrovně podlahy = ±0,000 = 260,000 m.n.m. V 1.PP bude 

vytvořena opěrná železobetonová zeď tl. 250 mm zavázána do základových pásů tl. 700 

mm, která bude odolávat tlaku zeminy. Tloušťka základových pásu pod obvodovými 

nosnými stěnami bude 350 mm a pod vnitřními nosnými stěnami 450 mm. V úrovni 1.PP 

bude základová železobetonová deska tl. 150 mm založena na hutněném štěrkovém 

podsypu tl. 100 mm, v úrovni 1.NP 250 mm. 

 

Hydroizolace 

 

Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti bude tvořena jednou vrstvou 

penetračního nátěru a nataveného modifikovaného asfaltového pásu Skloelast. [16] 

Vodorovná izolace bude natavena na betonovou desku, svislá na železobetonovou 

opěrnou zeď, rohové detaily budou vyřešeny zpětnými spoji. Hydroizolace bude vytažena 

min. 500 mm nad upravený terén z důvodu odstřikující vody.  

 

Svislé konstrukce 

 

Svislé nosné konstrukce jak vnitřní i obvodové budou v 1.PP, 1.NP vyzděny 

z pórobetonových tvárnic Ytong P6-650 PDK tl. 250 mm na tenkovrstvou zdící maltu 

Ytong pevnosti P5. V 2.NP, 3.NP budou svislé nosné konstrukce z pórobetonových 

tvárnic Ytong P4-500 PDK tl. 250 mm na tenkovrstvou zdící maltu Ytong pevnosti P5.  

Obvodový plášť bude následně opatřen kontaktním zateplovacím systémem Ytong 

Multipor v tl. 100 mm. Příčky budou z pórobetonových tvárnic Ytong P2-500 PD tl. 125 

mm a 100 mm na tenkovrstvou zdící maltu Ytong pevnosti P5. Akustické příčky jsou 

navrženy z pórobetonových tvárnic Ytong P4-500 PDK tl. 200 mm na tenkovrstvou zdící 

maltu Ytong pevnosti P5. [1], [2], [3] 
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Vodorovné konstrukce  

 

Stropní konstrukce bude tvořena pórobetonovými samonosnými prefabrikovanými 

vyztuženými panely tl. 250 mm, které jsou opatřeny podélnou drážkou pro uložení 

výztuže a zalití betonem min. tř. C16/20. Zároveň se stropem se provedou 

železobetonové věnce v úrovni stropu, které budou obezděny pórobetonovou tvárnicí P4-

500 tl. 50 mm na tenkovrstvou zdící maltu Ytong pevnosti P5. Věnce pod stropní 

konstrukcí budou vybetonovány do U-profilu Ytong U250 na tenkovrstvou zdící maltu 

Ytong pevnosti P5. Výztuž dle statického návrhu. Nosné překlady budou tvořeny 

prefabrikovanými samonosnými překlady řady Ytong NOP, nenosné řadou Ytong NEP. 

Atypické překlady budou vytvořeny z U-profilu Ytong. [4], [5], [6] 

 

Schodiště 

 

Schodišťová konstrukce bude tvořena samonosným ocelovým tříramenným schodištěm 

se zrcadlem, které bude ukotveno do stropních a svislých nosných konstrukcí. Průchozí 

šířka je 1200 mm. Stupnice budou z kamenných desek (liberecká žula), podstupnice 

ocelové. Zábradlí bude nerezové sloupkové ukotveno do stupnic výšky 1200 mm. 

 

Zastřešení 

 

Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá střecha s odvodněním do 

střešního žlabu a následně dvěma vtoky. Nosnou konstrukci tvoří Ytong strop [5], na 

kterém bude položena parozábrana Nicobar 170 SUV [7]. Jako tepelná izolace je navržen 

expandovaný polystyrén Styrotrade EPS 100 S [8], dále separační vrstva Filtek 150 [9] a 

hydroizolační vrstva z Alkorplan 35176. [10] 

 

Výplně otvorů 

 

Veškeré venkovní výplně otvorů budou dodány a namontovány firmou Baran. Profily 

jsou z lepeného hranolu IV-78 Soft line zasklené izolačním dvojsklem plněné argonem a 

osazeny rámečkem SGG Swisspacer. O těsnost zajistí celoobvodové dvojí těsnění, 

funkčnost zajistí kování ROTO NT. Součinitel prostupu tepla celou plochou Uw=1,2 
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W/m
2
K, součinitel vzduchové neprůzvučnosti Rw=36 dB. Výplně budou po osazení 

lícovat s průčelím, aby po zateplení nedocházelo k úniku tepla přes ostění.   

Vstupní dveře do bytů budou bezpečnostní protipožární, dveře v bytech budou mít 

obložkové zárubně, dveře do koláren a skladů zárubně ocelové. Viz výpis truhlářských 

prvků. [13] 

 

Komíny 

 

Komínový systém Schiedel Multi, průměr průduchu 180 mm, jedná se o dvousložkový 

komínový systém s vnitřní šamotovou vložkou a šachtou pro přívod vzduchu 

k uzavřeným spotřebičům. [17] 

 

Podlahy    

 

Skladby podlah jsou vytvořeny dle hygienických a bezpečnostních norem, tak aby 

vyhovovali jednotlivým provozům. Skladby viz výkres č. 9 ŘEZ A-A. 

 

Úpravy povrchů 

 

Vnitřní úpravy: Sádrová filcovaná omítka Baumit Ratio Slim, nanášena strojně. [18] 

Vnější úpravy: Obvodový plášť bude kontaktně zateplen systémem Ytong Multipor 

v tl. 100 mm, čímž se vytvoří sendvičová stěna. [14] Finální vrstvů 

bude tvořit tenkovrstvá škrábaná omítka Baumit Nanoportop K2. [19] 

Viz technologický postup. 

Obklady:  Dle návrhu investora a budoucích majitelů. 

 

Klempířské výrobky 

 

Veškeré klempířské výrobky budou zhotoveny z poplastovaného ocelového plechu šedé 

barvy. Viz výpis klempířských prvků. 
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Zámečnické výrobky 

 

Veškeré zámečnické výrobky budou zhotoveny z nerezavějící oceli. Obsahují rohož před 

vstupem, vnitřní a venkovní zábradlí, zábradlí na balkónech a francouzských oknech 

bude kombinováno s čirým sklem. Viz výpis zámečnických prvků. 

 

Vnější plochy 

 

Na pozemku budou vybudovány chodníky a parkovací stání s 8 místy z hladké betonové 

dlažby Presbeton Quatro II v přírodní barvě. [11] Na pozemku budou vysázeny okrasné 

dřeviny.       

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

 

Bytový dům je řešen tak, aby co nejvíce omezil unikání tepla z obálky budovy. Z toho 

důvodu bude zateplen obvodový plášť kontaktním systémem Ytong Multipor v tl. 100 

mm, čímž se vytvoří homogenní sendvičová stěna se součinitelem prostupu tepla  

U=0,26 W/m
2
K. Viz příloha č. 1. Veškeré venkovní výplně otvorů budou z lepeného 

hranolu IV-78 Soft line zasklené izolačním dvojsklem plněné argonem a osazeny 

rámečkem SGG Swisspacer, proto dosahují součinitele prostupu tepla celou plochou 

Uw=1,2 W/m
2
K. [13] Střešní konstrukce je zateplena expandovaným polystyrénem 

Styrotrade EPS 100 S v min. tl. 200 mm, součinitel prostu tepla střešní konstrukcí je  

U=0,15 W/m
2
K. [8] 

Objekt bude splňovat požadavky dané ČSN 73 0540 a vyhláškou č. 78/2013 Sb., o 

energetické náročnosti budov. 

 

f) Způsob založení objektu 

 

Z geologického průzkumu nebyla zjištěna přítomnost podzemní vody ani pronikáni 

radonu. Základová půda je tvořena soudržnými a únosnými zeminami z toho vyplívá, že 

podmínky jsou jednoduché nenáročné. Bytový dům bude založen na pásech 

z železobetonu, třída betonu C16/20, výztuž dle statického výpočtu. Hloubka nejnižší 

základové spáry bude 4050 mm od úrovně podlahy = ±0,000 = 260,000 m n.m. 
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g) Vliv stavby na životní prostředí 

 

Stavba bytového domu nemá žádné negativní vlivy na životní prostředí. Při výstavbě 

může dojit pouze k zvýšení hluku a imisí. Na pozemku se nenachází žádné původní 

dřeviny, pouze křoviny a trávy, které budou sejmuty před započetím prací. Po dokončení 

prací na zpevněných plochách budou nezpevněné plochy zatravněny a vysazeny okrasné 

dřeviny. Veškeré odpadní vody ze zařízení staveniště jsou odvedeny do veřejné 

kanalizace. Odpady vznikající při stavební výrobě budou tříděny do kontejnerů a 

odváženy na skládky tomu určeným, nebo recyklovány. Za toto odpovídá prováděcí 

firma. Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou omyty, pokud to bude třeba, aby 

neznečišťovaly přilehlé komunikace. 

 

h) Dopravní řešení 

 

Pozemek s parcelním číslem 405/56 je přístupny ze severní strany z ulice Bělohorská, 

kde je již vybudována asfaltová komunikace III. Třídy. Pro automobilní dopravu bude na 

pozemku zřízena dlážděná obousměrná cesta o šířce 6 m s vjezdovou bránou 6m a 

parkovištěm s 8 místy. Pěší komunikace bude tvořena dlážděnými chodníky napojenými 

na veřejnou uliční komunikaci. 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

V dané oblasti nevznikají žádné škodlivé vlivy, ani riziková prostředí, které by 

ohrožovaly stavbu. Pronikání radonu nebylo zjištěno. 

 

j) Obecné požadavky na výstavbu 

 

Projektová dokumentace bytového domu byla zpracována podle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu. Byly dodrženy požadavky podle vyhlášky č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Práce budou prováděny v souladu se 

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

práci. Na stavbě budou použity a zabudovány jen výrobky a materiály, které splňují 

požadavky na požární odolnost, mechanickou odolnost, ochranu zdraví a životní prostředí.   
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2. Technologický postup zateplení objektu tepelněizolačními 

deskami Ytong Multipor 

 

2.1. Obecné informace 

 

Tento postup řeší zateplení bytového domu tepelněizolačními deskami Ytong Multipor a 

vytvoření sendvičové stěny Ytong Multipor, která se skládá z tvárnic Ytong tl. 250 mm, 

difuzně otevřené malty Multipor a tepelněizolačních desek Ytong Multipor tl. 100 mm. 

Hlavní výhodou této skladby je homogenita celé konstrukce. [14]  

Jedná se o objekt ve zastavěné oblasti, je čtyřpodlažní, obsahuje jedno podzemní a tři 

nadzemní podlaží, který je zastřešen plochou střechou a založen na pásech a desce 

z železobetonu. 

 

2.2. Materiál, doprava a manipulace 

  

2.2.1. Materiál 

Společnost Xella CZ s.r.o. přichází na trh s jedinečným materiálem Ytong Multipor. Tyto 

tepelněizolační desky jsou minerální, neobsahují žádné vlákna. Vyrobeny jsou 

z přírodních materiálu: vápno, písek, cement a voda, do kterých se přidává prostředek na 

tvorbu pórů a tím zajištují zdravotní a hygienickou nezávadnost materiálu.   

Z tepelněizolačního hlediska je Ytong Multipor srovnatelný s tradičními tepelnými 

izolacemi a navíc disponuje nenahraditelnými vlastnostmi pórobetonu: minimální difuzní 

odpor, odolnost proti plísním a mikroorganismům, tvarová stálost, lehká opracovatelnost, 

mechanická odolnost a výborné protipožární vlastnosti. 

Pro lepení desek Ytong Multipor se používá lehká minerální matla Ytong Multipor 

z nízkým difuzním odporem, což zajišťuje příjemné klima vnitřních prostorů. [14] 

 

Technické informace desek Ytong Multipor tl. 100 mm:  

Hrubá objemová hmotnost  ρ = cca 115 kg/m
3 

Faktor difuzního odporu   μ = 3 

Součinitel tepelné vodivosti   λ = 0,045 W/m*K 

Tepelný odpor     R = 2,22 m
2
*K/W 

Reakce na oheň     A1 
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Tab. 1 – Použitý materiál a jeho spotřeba na m
2 
[14]

 
     

 

2.2.2. Doprava 

Materiál bude dovážen na staveniště pomocí automobilové dopravy, která musí být  

krytá proti povětrnostním vlivům, aby nedošlo ke znehodnocení výrobků. Na ochranu 

hran všech výrobků před poškozením musejí být osazeny plastové chrániče (nárožky). 

Dopravce musí dbát pokynu na bezpečnou dopravu dle pokynů výrobce. [20] 

 

2.2.3. Skladování  

Nedodržování níže uvedených pravidel může zapříčinit poškození, nebo znehodnocení 

výrobků.  

  

Materiál Použití Spotřeba 

Ytong Multipor 

lehká minerální 

malta 

Nanesení lepící malty na desky 3,5 – 4,5 kg/m
2 

Ytong Multipor 

600 x 390 mm 

tl. 100 mm 

Osazení desek 1,05 m
2
/m

2 

Hmoždinky 

Ejotherm STR  

U 175 

Přikotveni tepelněizolačních desek 4,5 ks/m
2
 

Ytong Multopir 

lehká minerální 

malta 

Nanesení lepící malty a vytvoření výztužné 

vrstvy 
3,5 – 4,5 kg/m

2 

Baumit Duo Tex Armovací tkanina pro vyztužení lepící malty 1,1 m
2
/m

2 

Baumit 

Uniprimer 
Podkladní nátěr pod finální omítku  0,4 kg/m

2 

Baumit 

Nanoportop K2 
Finální omítka 3,2 kg/m

2 
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Tepelněizolační desky Ytong Multipor jsou ukládány na paletách opatřeny ochranou folií 

chránící je před povětrnostními vlivy. Palety s materiálem by měl být skladovány na 

pevných, odvodněných plochách nejlépe pod zastřešenými sklady. Plochy musí 

odpovídat skladové technologii a hmotnosti palet. V případě tohoto materiálu se palety 

nesmí stohovat. [21 ] 

  

Lehká minerální malta Ytong multipor je balena v papírových pytlích po 20 kg.  

Ty se musí skladovat v suchých prostorech chráněných proti vlhkosti. Při dodržení těchto 

podmínek je skladovatelnost 12 měsíců. [22] 

 

Hmoždinky Ejotherm STR U 175 jsou baleny v papírových krabicích a rovněž se musí 

chránit proti vlhkosti, UV záření a mrazu. [23] 

 

Výztužnou tkaninu Baumit Duo Tex se skladuje v rolích na stojato, chráníme ji pře UV 

zářením. Nesmí být skladovány ve vodorovné poloze, křížem přes sebe. [24] 

 

Tekuté a pastovité hmoty jako jsou podkladní nátěr Baumit Uniprimer a Baumit 

NanoporTop se musí skladovat v suchu, chladu, uzavřeném obalu a musejí být chráněny 

proti mrazu. Při dodržení těchto podmínek je skladovatelnost u podkladního nátěru 12 

měsíců, u omítky 6 měsíců. [19] 

 

Zakládací, ztužující, ukončující a jiné profily skladujeme ve vodorovné poloze nejlépe na 

rovné, pevné podložce aby nedošlo k deformacím. 

 

U pomocných a jiných materiálu je potřeba se řídit pokyny výrobce.  

 

2.2.4. Převzetí materiálu 

Při převzetí zodpovědná osoba zkontroluje každou dodávku materiálu. Kontroluje se 

jakost, množství, a zda nedošlo při dopravě k poškození. Poškozené výrobky se nesmí 

zabudovávat do konstrukce. Řádný stav potvrdí odběratel na dodacím listu uvedením 

identifikačních údajů a podpisem. Provede se zápis do stavebního deníku. 
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2.2.5. Manipulace  

Pro manipulaci po staveništi a vykládku materiálu na paletách je doporučeno používat 

následující mechanizaci: Jeřáby, vysokozdvižný vozík s minimální nosností 2t, délka 

manipulačních vidlí 1,5 až 2,4 m, nejlépe s bočním posunem. Hydraulická ramena na 

nákladních autech se závěsem pro manipulaci s paletami dle ČSN 269110. 

S kusovými materiály bude manipulováno za pomoci lidské síly, po lešení 

elektrickým vrátkem. [21]      

 

2.3. Obecné pracovní podmínky a připravenost 

 

Před zahájením zateplovacích prací musejí být vyzděny svislé nosné obvodové konstrikce 

v požadované rovinatosti. Při celoplošném lepení desek může být nerovnost maximálně 3 mm 

na izolační desku. Pokud by byly nerovnosti větší jak 3 mm a menší jak 10 mm lepili by se 

desky na pásy z malty po obvodě desky. Nerovnosti větší jak 10 mm se musí vyrovnat 

vápenocementovou maltou v jiném případě není možno v pracích pokračovat. Podkladní 

vrstvy musejí být dostatečně pevné, suché, zbavené volně oddělitelných částic a nečistot. To 

lze provést např. opláchnutím tlakovou vodou. Přebytečná malta z ložných spár tvárnic musí 

být odstraněna. 

Před aplikací desek Ytong Multipor musejí být zhotoveny a zapraveny okenní a dveřní 

výplně, veškeré prostupy konstrukcí, vedení v obvodovém plášti a pokud mají vystupovat 

před líc budoucí fasády, musejí být vyloženy o tl. zateplovacího systému. Zabudování 

venkovních žaluzií, markýz a poštovních schránek se řeší už v projektové dokumentaci a je 

s nimi nutno počítat dopředu.  

V průběhu prací nesmí dojit k zatečení za desky Ytong Multipor, proto se doporučuje, aby 

horizontální krytí jako jsou parapetní desky, oplechování atiky ploché střechy byly v době 

realizace již namontovány s dostatečným přesahem. 

Styky izolačních desek s jinými materiály jako např. dřevo se musí vyplnit pružnými 

materiály např. páskem minerální vlny, těsnícími pásky. Dřevo jako podklad pro lepení 

izolačních desek není vhodné. 

Lešení, se postaví před započetím zateplovacích prací, a proto se musí dbát na zvolení 

správné vzdálenosti od fasády v důsledku snížení vzdálenosti o tl. desek Ytong Multipor. 

Lešení mohou montovat pouze kvalifikováni pracovníci a platným lešenářským průkazem. 

Všechny dílce musejí být před osazením do konstrukce prohlédnuty a poškozené vyřazeny. 

[14]           
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Klimatické podmínky: 

 

Práce jsou doporučeny provádět za minimální teploty materiálu, podkladu a vzduchu +5 °C a 

maximální teploty +30°C. Výjimku jsou materiály na bázi vodního skla jako např. silikátová 

omítka, pro kterou platí minimální teplota +8°C.  

Práce musejí být přerušeny, při dešti, bouřce, pokud viditelnost klesne pod 30 m, a rychlost 

větru bude dosahovat více jak 8 m/s. [24]    

 

2.4. Převzetí pracoviště 

 

Kontroly a převzetí pracoviště se zúčastní stavbyvedoucí a technicky dozor investora, kteří 

budou kontrolovat dokončenost, celistvost, použité materiály, rovinatost, a celkovou kvalitu 

podkladu pro budoucí zateplovací systém. Vyhotoví se tzv. protokol o předání a převzetí 

staveniště a provede se zápis do stavebního deníku. V případě určitých nesrovnalostí a 

nedodělků se technický dozor investora a stavbyvedoucí domluví na jejich odstranění.  

 

2.5. Personální obsazení 

 

Pracovní četa se skládá: 1 x vedoucí čety 

    8 x kvalifikovaný pracovník          

 

Veškeré stavební práce bude provádět firma, která je kvalifikovaná v zateplování obvodového 

pláště z minerálních tepelně izolačních desek, toto stanovisko potvrdí certifikátem. Všichni 

pracovníci včetně vedoucího čety budou seznámeni s tímto technologickým předpisem, 

informováni o rizicích na pracovišti při práci ve výškách a také náležitě proškoleni a 

přezkoušeni. Budou používat osobní ochranné pracovní pomůcky. Práce budou prováděny 

v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou v souladu se zákonem č. 309/2006 

Sb. o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dále pak nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
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2.6. Stroje a pracovní pomůcky 

 

Elektrické ruční míchadlo, elektrická vrtačka, míchací šnekový nadstavec, ruční vidiová pila, 

brusné hladítko, hoblík, zubaté nanášecí hladítko, gumová palička, kbelíky, tužka, metr, 

vodováha 2 m, provázek, nůž. [24] 

    

2.7. Pracovní postup 

 

2.7.1. Založení systému 

  

Pomocí soklového profilu: 

Soklový profil zakládáme ve výšce min. 300 mm nad terénem z důvodu odstřikující 

srážkové vody. Profil je z pravidla hliníkový nebo z PVC a na obvodovou konstrukci se 

připevňuje ve výšce, dle projektové dokumentace, ve které je naznačen vodorovná ryska. 

Tu na podkladní konstrukci vytvoříme pomocí hadicové vodováhy, laserové vodováhy 

nebo nivelačního přístroje. Přesné výškové založení soklového profilu je důležité 

k dodržení rovinatosti a svislosti budoucí fasády. Lokální nerovnosti podkladní 

konstrukce vyrovnáváme plastovými distančními podložkami, které se vkládají mezi 

profil a podkladní konstrukci v místě vrutů. Profil se k podkladu připevňuje pomocí 

hmoždinek a vrutů, otvory pro hmoždinky se navrtávají do podkladní konstrukce 

z pórobetonových tvárnic bez příklepu. Po navrtání otvorů se osadí hmoždinky a profil se 

připevní v požadované výšce k podkladu pomocí vrutů popřípadě se vyrovná distančními 

podložkami. Musí se zabránit přímému kontaktu hliník a nerez, mohou způsobovat tzv. 

elektrolytickou korozi. Napojování jednotlivých profilů se provádí pomoci plastových 

spojovacích lišt, z důvodu dilatace se musí mezi profily vytvořit 2 – 3 mm mezera. Na 

zjednodušení práce v oblasti rohů se doporučují používat soklové rohové profily, jestliže 

se tyto typizované profily nepoužívají, musí se profily v místě styku na rohu seříznout 

pod úhlem 45°.    



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA 

26 

 

                

              Obr. č. 1 Osazení soklového profilu [14] 

 

Pomocí hoblované latě: 

Hoblovaná lať se připevní k podkladu, např. pomocí zednické špaletové skoby, ve 

vodorovné poloze a požadované výšce dle projektové dokumentace. Z armovací tkaniny 

si nařežeme nožem pásy šířky 500 mm a délky kterou jsme schopni zpracovat. Nad 

hoblovanou lať naneseme zubatým hladítkem s výškou zubu 10 – 12 mm lehkou 

minerální maltu Ytong Multipor do výšky 300 mm a souvislé délky. Poté do nanesené 

malty vtlačíme pruh armovací tkaniny přibližně o šířce 250 mm a zbývající konec 

necháme viset přes okraj hoblované latě.  

Následně se celoplošně nalepí tepelněizolační desky, které se přiloží k hoblované lati, po 

zatvrdnutí malty se lať odstraní. Volně visící konec armovací tkaniny vytáhneme zpod 

izolačních desek a na spodní hranu desek naneseme zubatým hladítkem maltu, do které 

vtlačíme a zahladíme armovací tkaninu. 

Alternativou je použití dvou rohových profilů s armovací tkaninou, kde se jeden rohový 

profil vtlačí do malty nad hoblovanou lať, nalepí se tepelněizolační desky. Po zatvrdnutí 

malty se lať odstraní a přebytečná armovací tkanina se vtlačí do malty na spodním okraji 

desek. Na spodní okraj desek se nanese zubatým hladítkem malta v požadované šířce dle 

armovací tkaniny z rohového profilu s okapovým nosem, který se následně osadí na roh 

desky a vytvoříme tak U-profil z armovací tkaniny. Vznikne nám detail bez tepelných 

mostů. 
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              Obr. č. 2 Použití dvou rohových profilů s armovací tkaninou [14]  

 

2.7.2. Lepení tepelněizolačních desek 

Před lepením tepelně izolačních desek by měly být veškeré styky dveří a oken opatřeny 

omítacími lištami. Všechny napojení na konstrukce, které se mohou pohybovat např. 

vlivem tepelné roztažnosti se obalí stlačitelnými pásky, jinak dojde k deformacím. 

Maximální povolená nerovnost podkladu je 10 mm na desku, pokud by byla nerovnost 

větší, musí se vyrovnat vápenocementovou maltou. Pro lepení tepelněizolačních desek 

Ytong Multipor se používá výhradně lehká lepící malta výrobcem doporučené pro tento 

účel. 

    

Namíchání lepidla: 

Lehká minerální malta Ytong Multipor je balena v papírových pytlích po 20 kg. Toto 

množství se vsype do kbelíku a smísí se přibližně se 7,5 litry vody. Záměsová voda musí 

být pitná, nebo odpovídat požadavkům ČSN EN 1008. Po přidání vody se směs pomalu 

smíchá pomocí elektrického míchadla a šnekového nadstavce až do požadované 

konzistence. Poté se nechá přibližně 5 minut zrát a znovu se promíchá, aby byla 

připravena k použití. Doba čerstvě namíchané malty na požití je přibližně 1,5 hodiny. 

Maltu je možné zpracovávat pouze za teploty vzduchu, podkladu vyšší jak +5°C. 
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Lepení tepelněizolačních desek: 

Způsob nanášení lepící malty na desky je závislé na rovinatosti podkladu, pokud je 

rovinatost do 3 mm na desku tak se lepící malta nanáší celoplošně zubatým hladítkem 

s výškou zubu 10 – 12 mm. S rovinatostí od 3 – 10 mm se lepící malta nanáší buďto 

ručně nebo strojně po obvodu desky v pásech širokých 50 mm, vysokých 20 mm. V místě 

připevnění hmoždinkou se malta nanáší bodově, tímto způsobem by mělo být zajištěno 

přibližně 70 % lepící plochy. 

S lepením tepelněizolačních desek začínáme v dolním rohu budovy od zakládacího 

profilu směrem vzhůru. Desky se lepí ve vodorovných řadách na sraz s převazbou 

styčných spár min. 250 mm, v rozích budovy se také provádí vazba.  

 

                           

Obr. č. 3 Postup lepení tepelněizolačních desek [14] 

 

Po nanesení lepící malty se deska přiloží přibližně 20 mm od předcházející desky a 

přitlačíme k podkladu, potom ji přirazíme a vyrovnáme. Přebytečnou maltu z podkladu, 

která vznikla posunem desky, odstraníme, aby nepřekážela dalšímu lepení. Musíme dbát, 

aby mezi jednotlivými deskami nevznikaly mezery a také do nich nevnikala lepící malta, 

vznikaly by tak tepelné mosty a hrozil by vznik trhlinek. Takto postupujeme 

v jednotlivých řadách směrem vzhůru. V místě výplní otvorů se rohy překrývají deskou 

vyřezanou do tvaru L, aby v nich neprobíhala styčná, ložná spára a byly vzdáleny min. 

100 mm od hrany ostění.      
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Obr. č. 4 Kladení desek na jihozápadní straně 

 

 

Obr. č. 5 Kladení desek na jihovýchodní straně  
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Obr. č. 6 Kladení desek na severojižní straně  

 

 

Obr. č. 7 Kladení desek na severozápadní straně 

 

 

Obr. č. 8 Správné kladení tepelněizolačních desek  
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2.7.3. Opracování tepelněizolačních desek 

Desky Ytong Multipor se dají řezat ruční vidiovou pilou nebo lze použít strojovou 

pasovou pilu. Další úpravy tvarů se dají provést brusným hladítkem.  

Po dokonalém zatuhnutí lepící malty se plocha přebrousí brusnou deskou se skelným 

papírem. Povrch se brousí, aby se odstranily mírné nerovnosti a výstupky, které vniknou 

při lepení, a dosáhlo se dokonalé rovné plochy pro další vrstvy obvodového pláště. Před 

aplikací dalších vrstev se musí zbroušený prach z fasády odstranit. 

  

2.7.4. Kotvení tepelněizolačních desek hmoždinkami 

Desky Ytong Multipor se doporučuje po nalepení a zatvrdnutí malty což je min. 24 hodin 

dodatečně mechanicky přikotvit hmoždinkami v minimálním počtu 1 hmoždinka do 

středu desky. V okrajových částech fasády jako jsou rohy a atika se počet hmoždinek 

zdvojnásobuje. Počet a druh hmoždinek závisí na kvalitě podkladu, tloušťce izolačního 

materiálu, větrové oblasti, výšce budovy a je stanoven statickým výpočtem. Pro kotvení  

minerálních tepelněizolačních desek Ytong Multipor jsou doporučeny šroubovací talířové 

hmoždinky jako v našem případě Ejot ejotherm STR U 175 s jmenovitou délkou 175 mm 

a průměrem talířku 60 mm.  

Otvory pro hmoždinky se do pórobetonu vrtají elektrickou vrtačkou s vidiovým vrtákem 

průměru 8 mm bez příklepu. Min. hloubka zakotvení do podkladu je 65 mm z čehož 

vyplívá min. hloubka vrtání do podkladní konstrukce 75 mm. Do vyvrtaného otvoru se 

osadí hmoždinka, která se zatlačí do roviny desky až po opěrný talířek a následně se 

pomocí elektrického šroubováku zašroubuje vrut do požadované pozice. Tím se 

hmoždinka aktivuje a otvor po vrutu se zaslepí speciální malou zátkou z EPS, které 

zamezuje vzniku bodových tepelných mostů. Pokud při kotvení tepelněizolační deska 

praskne na dva kusy, nepředstavuje to závadu, pokud bude každá část desky přikotvena 

samostatnou hmoždinkou, aniž by došlo k dalšímu praskání. [23] 
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2.7.5. Vytvoření výztužné vrstvy 

Výztužná vrstva je tvořena z lehké minerální malty Ytong Multipor a armovací tkaniny 

Baumit Duo Tex. Před aplikací celoplošného vyztužení se musí provést vyztužení lokální 

tj. rohů otvoru, nároží budovy. Toto vyztužení se provádí pomoci rohových profilů 

s armovací tkaninou, která se přilepí lepící maltou. Dosáhneme tak vetší mechanické 

odolnosti a rovinatosti. V místě nadpraží nad otvory se osazuje rohový profil s okapovým 

nosem, v rozích otvorů se aplikuje diagonální výztužný pás cca. 600 x 250 mm, aby se 

předešlo vzniku trhlinek.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obr. č. 10 Kotvení tepelněizolačních 

desek [14] 

Obr. č. 9 Hmoždinka Ejot ejotherm 

STR U 175 [23] 

 

 

Io 

Io 

uii 

Obr. č. 11 Diagonální výztužný pás 

v místě roho otvoru [14] 

Obr. č. 12 Aplikace rohového profilu 

s armovací tkaninou v místě ostění [14] 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA 

33 

 

Před aplikací výztužné vrstvy musejí být splněny tyto podmínky: 

 Lepící malta tepelněizolačních desek musí být dostatečně vyzrálá cca. 2 – 3 dny po 

nalepení desek. 

 Povrch desek musí být přebroušen do požadované rovinatosti. 

 Osazené hmoždinky. 

 Spáry a poškození musí být opraveno, spáry do 2 mm se nemusí vyplňovat. 

 Napojení na jiné konstrikce jako např. výplně otvoru, prostupy musejí být hotové. 

 Povrch desek musí být čistý, rovný a suchý. 

 Lokální vyztuženi jako např. rohy otvorů, nároží musí být zatvrdlé.  

 

Pokud splníme všechny tyto předpoklady, můžeme aplikovat celoplošné vyztužení. 

Na tepelněizolační desky naneseme zubovým hladítkem s výškou zubu 10 x 10 mm lepící 

maltu v tl. 5 mm. Do nanesené malty vtlačíme armovací tkaninu, kterou jsme si předem 

nastříhali na pásy potřebné délky. Jednotlivé pásy armovací tkaniny překrýváme o 100 

mm a zahladíme další vrstvou lepící malty, tak aby tkaniny zůstala ve vnější 1/3 vrstvy. 

Stěrkuje se vždy z hora směrem dolů. Vše musí probíhat rychle, aby podkladní vrstva 

malty nevyschla a dobře se propojila s konečnou vrstvou. Finální tloušťka výztužné 

vrstvy by měly být cca 5 mm, může se překročit max. o 30 %. Na rozích se armovací 

tkanina aplikuje dvojmo a přesah za roh je min. 200mm. V případě použití rohových 

profilu se armovací tkanina překládá min. 100 mm.    

 

       

Obr. č. 13 Aplikace armovací tkaniny [14]      

 

2.7.6. Finální vrstva 

Konečná povrchová úprava bude tvořena difuzně otevřenou minerální tenkovrstvou 

probarvenou omítkou Baumit NanoporTop K2. Pro vnější omítky zateplených fasád se 
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nedoporučuje používat barevných odstínu, jejichž stupeň světlosti je menší než 25. 

Aplikace omítky může probíhat pouze za teplot od +8°C do +25°C, veškeré konstrukce a 

prvky, které mohou být znečištěny, při aplikaci musejí být zakryty. Podkladní vrstva, 

musí být dostatečně, vyzrála min. 5 dní po aplikaci výztužné vrstvy, nebo 1 den na každý 

milimetr lepící malty. Odchylka rovinnosti na 1 metr délky by neměla přesáhnout 

hodnotu odpovídající velikosti zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm, v našem případě 2,5 mm 

na metr. Pokud tato podmínka nebyla splněna je potřeba aplikovat vyrovnávací vrstvu po 

2 – 3 dnech. Po vyzrání podkladní vrstvy se aplikuje podkladní nátěr Baumit UniPrimer, 

tento nátěr se nanáší pomocí válečku nebo štětkou celoplošně bez přerušení. Při 

zpracování nesmí dojít k poklesu teploty pod +5°C, je potřeba jej chránit před 

nadměrným slunečním zářením, dešti a větru. Před samotnou aplikací finální omítky je 

potřeba dodržet technologickou přestávku min. 24 hod po podkladním nátěru, provede se 

kontrola barevných odstínů, zrnitosti, šarží. Pomalu a důkladně se promíchá. Nanáší se na 

podklad nerezovým hladítkem v tloušťce zrna směrem vzhůru. Pracovní záběr postupuje 

z hora dolů. Hned po natažení nebo mírném zavadnutí se strukturuje nerezovým, 

plastovým hladítkem. Pohledově ucelené plochy je nutné provádět v jednom pracovním 

záběru. Přerušení práce lze provést na hranici stejnobarevné plochy, nároží a jiných 

hranách. [24] 

 

Zdroj bodu 2.7. – [14] 

 

2.8. Jakost a kontrola kvality 

 

Veškeré prováděné práce se v jejich průběhu musejí kontrolovat, aby se docílilo co nejvyšší 

kvality. Zodpovědné osoby budou stavbyvedoucí a technický dozor investora, tito dva budou 

dohlížet na stavbu podle kontrolního plánu. Budou se zúčastňovat pravidelných kontrolních 

dnů a provádět zápisy do stavebního deníku. Případné nesrovnalosti a poruchy musejí být po 

dohodě stavbyvedoucího a technického dozoru investora odstraněny. Vhodná je 

fotodokumentace jednotlivých etap stavby.  

Kontrolovat se budou materiály před zabudováním do konstrukce, také jejich manipulace a 

skladování, kvalita založení zateplovacího systému, lepení tepelněizolačních desek, jejich 

kotvení hmoždinkami a následná provedení výztužné vrstvy. V průběhu těchto procesů musí 

být zajištěna požadovaná rovinnost a celistvost vrstev, povrch musí být čistý, suchý, vyzrály. 

Veškeré zakrývané konstrukce a vrstvy, které již nebude možno dodatečně zkontrolovat, si 
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musí převzít stavbyvedoucí a po schválení technickým dozerem investora se může pokračovat 

v pracích.  

Všechny práce, skladby a náležitosti musejí být v souladu s normami. [24] 

  

 

2.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Za bezpečnost na staveništi, proškolení pracovníků, údržbu a revizi strojů, elektrického nářadí 

zodpovídá prováděcí firma, která se musí řídit v souladu se zákony a nařízením vlády. 

 

Platné normy a předpisy BOZP: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (část V.) 

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

zdraví při práci 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 
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3. Rozpočet 

Položkový rozpočet na bytový dům Family byl vytvořen v programu BUILDpower. [25] 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Tjr57zGMeeM&list=HL1367269972 
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4. Harmonogram 

Harmonogram byl vytvořen z předpokládané časové náročnosti jednotlivých stavebních, 

montážních prací. Pracovní doba je 8 hodinová, 5 dní v týdnu krom svátků. Harmonogram byl 

vytvořen v programu Microsoft Office Project 2007. [26] 

 

Viz výkresová část.    
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5. Seznamy 

5.1. Seznam použitých značek 

PD    projektová dokumentace 

Sb.    sbírky 

ČSN    česká technická norma  

s.r.o.    s ručním omezeným 

č.      číslo 

tř.      třída 

viz    rozkazovací způsob slovesa vidět 

SO    stavební objekt 

PP     podzemní podlaží 

NP    nadzemní podlaží 

BOZP    bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

tl.     tloušťka 

mm    milimetr 

cm    centimetr 

m     metr 

m
2     

metr čtvereční 

m n.m.    metrů nad mořem 

kg     kilogram 

°C     stupeň Celsia 

max.    maximální 

min.    minimální 

KK    kuchyň + koupelna 

PDK    dvojité péro s drážkou a úchopnými kapsami 

PD    pero a drážka 

P     pevnost v tlaku [Mpa] 

NOP    nosné překlady 

STL    středotlak 

UV    ultrafialové záření 
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6. Přílohy 

 

Příloha č. 1 Vyhodnocení výsledků šíření tepla zateplenou obvodovou konstrukcí 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Obvodová stěna Ytong P6-650+Ytong Multipor 100 

 

 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:  21,0 °C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Sádrová omítka   0,008     0,570   10,0 

   2  Ytong P6-650   0,250  0,179   7,0 

   3  Lehká minerlni malta Ytong Mul  0,010 0,180   10,0 

   4  Ytong Multipor   0,100  0,045   3,0 

   5  Lehká minerlni malta Ytong Mul  0,005  0,180   10,0 

   6  Baumit NanoporTop   0,002  0,700   30,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,938 

  

   

  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 =   0,26 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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  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). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,030 kg/m2,rok 

  (materiál: Lehká minerlni malta Ytong Mul). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,030 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0233 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 17,4566 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 Softwar [27] 

 

 

 

Příloha č. 2 Vyhodnocení výsledků na teplotní faktor vnitřního povrchu u detailů 

 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název úlohy:   Sokl                           

 

 Návrhová vnitřní teplota Ti =     20,00 °C 

 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 °C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:    -15,00 °C 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 

       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,924 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 

  

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

programu. 

  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 

normovaná metodika 

  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 

  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 

  

  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 

  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 

 

 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software [28] 

 

 

 

 
 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název úlohy:   Balkon                         

 

 Návrhová vnitřní teplota Ti =     20,00 °C 

 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 °C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:    -15,00 °C 
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 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 

       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,859 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 

  

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

programu. 

  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 

normovaná metodika 

  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 

  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 

  

  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 

  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 

 

 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software [28] 
 

 

 


