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1. Technická zpráva ke stavební části 
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Identifikační údaje stavby: 

 

 Název stavby:    Novostavba nízkoenergetického rodinného domu 

 Místo stavby   ul. Tyršova, parcela 4ŘŘ/21 

     Hranice na Moravě 

 Katastrální území:  Hranice 

 Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro ohlášení stavby 

 Investor:   Lukáš P ibyl 

     Nádražní 1ř2Ř/3 

     Hranice na Moravě, 75301 

 Projektant:   Ivo Toláš 

     Ústí 6ř 

     75301 Hranice 

 Počet podlaží:   Suterén - garáž, sklep 

     1.NP, 2.NP - obytné podlaží  

 Datum zpracování:  květen 2013 

 

 

a) Účel objektu: 

 

 Jedná se o moderní jednogenerační podsklepený rodinný dům navržen pro 4 - člennou 

rodinu. P i návrhu tohoto domu byl kladen důraz na životní prostor uvnit  objektu, volnost, 

pohodlí a na zajištění soukromí a klidného bydlení.  
 

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného ešení a ešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetn  ešení p ístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace:   

 

Urbanistické řešení: 
   

 Novostavba rodinného domu se nachází v obytné zóně na rozhraní ulic Tyršova  

a Tylova, a svým členěním navazuje na okolní zástavbu. Hlavní vchod je situován  

na východní stranu pozemku, kde je napojen na místní chodník. Hlavní vjezd do garáže  

je také situován na východní stranu pozemku a je napojen na místní komunikaci v Tyršově 

ulici. 
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Architektonické řešení: 
 

 Jedná se jednogenerační podsklepený rodinný dům se šikmou st echou s otev eným 

půdním prostorem s viditelnými krokvemi, a dále pak dvěma pultovými viký i. Vzhled fasády 

tvo í kombinace dvou barevných odstínů. Fasáda suterénu je šedé barvy a ostatní plochy 

fasády jsou hnědé. Výplně otvoru jsou plastové s odstínem světlý dub. Zastavěná plocha 

tohoto objektu je 90,23 m
2
 a půdorysné rozměry jsou 8,78 x 10,28 m. Hlavní dominantou  

je velký obytný prostor s jídelním koutem, z kterého je p ístup na venkovní zast ešenou 

terasu. Prostory pro odpočinek a relaxaci jsou umístěny na západní straně objektu. 
 

Dispoziční řešení: 
 

 Suterén: garáž, sklep, technická místnost, sklad, schodiště 

 1.NP: obývací pokoj s jídelním koutem, kuchyně, zádve í, chodba, WC, schodiště 

 2.NP: ložnice, 2 x dětský pokoj, koupelna + WC, chodba 
 
 

  Koncept topení tohoto rodinného domu počítá s vytápěním a oh evem TUV pomocí 

tepelného čerpadla země - voda, které bude napojeno na zemní vrt. Dále zde budou lokální 

krbová kamna sloužící jako doplňkový zdroj tepla. V objektu bude nainstalováno podlahové 

vytápění. Vegetační úpravy okolí nejsou součástí této PD. Bezbariérové ešení tohoto objektu 

není ešeno z důvodu nevyužití investora. 
 

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né plochy, orientace 

osv tlení a oslun ní: 
 

Počet podzemních podlaží:   1 

Počet nadzemních podlaží:  2 

Rozměr objektu:   8,78 x 10,28 m 

Výška hřebene:         8,195 m 

Kapacity - počet osob:  4 

Zastavěná plocha:         90,23 m
2 

Podlahová plocha suterénu:        67,51 m
2 

Podlahová plocha 1.NP:        66,78 m
2 

Podlahová plocha 2.NP:        59,82 m
2 

Podlahová plocha celkem:       194,11 m
2 

Obestavěný prostor celkem:       890,00 m
3 
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 Na jižní fasádě se nachází největší plocha prosklených ploch oproti ostatním stranám, tím 

jsou zajištěny tepelné zisky v zimním období.  Zastínění oken u viký ů v letním období je     

zajištěno díky dostatečným p esahům st echy a okna na jih, v 1.NP budou zastíněny pomocí   

p edokenních žaluzií. 
 

 

d) Technické a konstrukční ešení objektu, jeho zd vodn ní ve vazb  na užití objektu 
a jeho požadovanou životnost: 

 

 Objekt je navržen dle p edstavy investora. Investor s dispozičním rozmístěním 

souhlasí a vyhovuje mu. P edpokládá se životnost Ř0 let. Zvolená technologie umožňuje 

maximální rychlost výstavby. Objekt je navržen na provedení zděnou technologií ze systému 

Heluz. Stropy jsou navrženy ze stropních nosníků a vložek Heluz. Vnit ní schodišťové desky 

jsou monolitické, železobetonové. Zast ešení objektu je ešeno šikmou st echou. 
 

1) Zemní práce 

 

 Nejprve se provede vytyčení polohy stavby odborně způsobilou osobou.  

V rámci zemních prací se sejme ornice o tl. 300 mm, která bude uložena na mezideponii,  

a poté použita na terénní úpravy pozemku. Hlavní výkopová jáma je svahována ve sklonu 1:1, 

protože se kope v písčité hlíně. Část zeminy bude ukládána na mezideponii kvůli pozdějším 

zásypům a zbytek bude odvezen na skládku v blízkých Drahotuších. Výkopové práce budou 

prováděny strojně a ručně se začistí pouze základová spára. Po provedení zdiva a izolací 

v suterénu se kolem objektu provede zásyp původní zeminou, který bude po vrstvách  

o mocnosti 400 mm hutněn. Podzemní voda se dle provedeného geologického průzkumu 

nachází 3 m pod úrovní základové spáry. 
 

2) Základy 

 

Na základě provedeného geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 

jednoduché a nenáročné. Na stavebním pozemku proběhlo mě ení radonu, kterým bylo 

zjištěno, že zde nehrozí nebezpečí pronikání radonu do objektu. Objekt je podsklepený. 

Hladina podzemní vody se nachází 3 m pod úrovní základové spáry. Jako izolace proti zemní 

vlhkosti je navržena hydroizolace Sklodek Special Mineral tl. 4 mm. Objekt je založen  

na základových pásech, které jsou navrženy z prostého betonu C16/20. Základové pásy jsou 

ešeny pod nosnými zdmi a pod komínem. Pásy budou vybetonovány do p edem vykopaných 

rýh. P ed zabetonováním je pot eba do vykopaných rýh položit zemnící pásek z FeZn. 
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Provedou se dva vývody nad terén, které budou sloužit pro uzemnění hromosvodu, a dále 

jeden vývod pro uzemnění elektrického rozvaděče. P ed zabetonováním se musíme také 

ujistit, že jsou v konstrukci základů umístěny prostupy na vedení instalací. Po zatuhnutí 

základových pásů se mezi nimi vytěží zemina v tl. 100 mm, která se vyrovná a položí se  

na ni tepelná izolace Isover EPS Perimetr o tl. 100 mm. Následně se zhotoví kolem celého 

obvodu základů bednění z prken výšky Ř0 mm a provede podkladní beton tl. 80 mm (beton 

C16/20 + 1 x kari-síť o  6 mm, ocel B420B, oka 150 x 150 mm). K základovým pásům 

samotného objektu budou p ipojeny další t i pásy, které budou sloužit jako základ  

pod opěrnou zeď u vjezdu do garáže, a jako základ pod schodiště do objektu. Dva z nich 

budou odstupňované a všechny budou odděleny od základových pásů objektu separační 

vrstvou z asfaltového pásu z nepískované lepenky Parabit A330H. Na západní straně budovy 

budou do stěny ukotveny dvě nerezové konzoly, které budou sloužit jako část základu  

pod pergolu. Další část základu pergoly bude tvo ena dvěma patkami 500 x 500 mm hloubky 

1350 mm, do kterých budou zabetonovány nerezové tyče pro uchycení sloupku pergoly. 
 

3) Svislé nosné konstrukce a d lící konstrukce   
 

 Svislé obvodové konstrukce tohoto objektu jsou navrženy z cihel Heluz 36,5 P15 

(365/247/249 mm) na celoplošné lepidlo Heluz. Vnit ní nosné zdivo bude z cihel Heluz  

30 P15 (300/247/24ř mm) na celoplošné lepidlo Heluz a z cihel  Heluz 25 P15 (250/372/249 

mm) na celoplošné lepidlo Heluz. P íčkové zdivo bude v suterénu a v 1.NP z cihel Heluz  

11,5 (115/497/249 mm) na lepidlo Heluz. V 2.NP budou p íčky kvůli své výšce vyzděny 

z cihel Heluz 14 (140/497/249 mm) na lepidlo Heluz. Opláštění instalační šachty bude 

provedeno z cihel Heluz 8 (80/372/249 mm) na lepidlo Heluz. 

 

Svislé konstrukce jsou ukončeny ztužujícím ŽB věncem v oblasti stropu, složeným 

z hlavní výztuže B420B o průměru 12mm a t mínků z oceli B420B o  8mm. Zalit bude 

betonem C20/25. Z vnější strany železobetonového věnce bude jako bednění použita 

věncovka Heluz tl. Ř0 mm a jako izolant tepelná izolace EPS 70 o tl. 50 mm. 

 

Na nosné zdivo budou použity p eklady Heluz 23,Ř, které budou doplněny tepelným 

izolantem EPS 70 různých tloušťek. Na p íčkové zdivo budou použity ploché p eklady Heluz 

tl. 115 mm a 145 mm. P eklady mají různé uložení a velikost (viz. půdorysy).    
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4) Komínové t leso 

 

 Komínové těleso je navrženo jedno-průduchové ze systému Schiedel Uni***Plus 20L. 

Těleso má větrací šachtu, která bude sloužit pro p ívod vzduchu ke krbovým kamnům. 

Systém se skládá z tvárnic, keramické vložky a rohože teplené izolace, která se vkládá mezi 

vložku a tvárnici. V suterénu bude jako první osazena tvárnice s větrací m ížkou a patkou  

pro odvod kondenzátu, nad ní bude tvárnice s komínovými dví ky. V místě prostupu komínu 

konstrukcí stropu musí být tvárnice oddilatovány minerální izolací o tl. min. 30 mm. V 1.NP 

budou do komínového tělesa napojeny krbová kamna. V místě průniku st echou bude komín 

spojen s krovem pomocí kotevního prvku do krovu, který slouží k zachycení vodorovných sil 

v rovině st echy. Komín bude nad st ešní rovinou zakončen komínovou hlavou s větrací 

šachtou Uni***Final 20L. Výlez ke komínu je ešen pomocí univerzálního stoupacího 

kompletu Tondach umístěným na severní straně st ešní konstrukce. 
 

5) Stropní konstrukce   
 

 Stropní konstrukce jsou navrženy v celém objektu ze systému Heluz, který se skládá  

z  nosníků Heluz a keramických vložek Heluz Miako 19/62,5, 19/50 a 8/62,5. Na celou 

konstrukci stropu budou uloženy a p ivázány kari-sítě o  6 mm, oka 100 x 100 mm, ocel 

B420B. A bude zalita betonem C20/25 tl. 60 mm nad vložky Miako. Tvo í tak celkovou 

tloušťku stropu 210 mm. Nejdelší rozpětí stropu v objektu je 4,75m. Minimální uložení 

nosníků je 125 mm. Po obvodě stropu bude zhotoven železobetonový věnec složený z hlavní 

výztuže B420B o průměru 12 mm a t mínků z oceli B420B o  8 mm. A bude zalit betonem 

C20/25. Z vnější strany železobetonového věnce bude jako bednění použita věncovka Heluz 

tl. Ř0 mm a jako izolant tepelná izolace EPS 70 o tl. 50 mm. 

 

6) Schodišt  

 

 Vnit ní schodiště jsou navržena jako dvouramenná, železobetonová, monolitická, 

desková s ší kou ramen ř00 mm a ší kou mezipodesty 1100 mm. Mezipodesta je tvo ena 

stropními nosníky Heluz a vložkami Heluz Miako Ř/62,5. Železobetonová schodišťová deska 

je tl. 120 mm a tvo ena betonem C20/25 a výztuží z oceli B420B. V prostoru schodiště  

je umístěno ocelové madlo. 
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 Schodiště spojující suterén s 1.NP je obloženo keramickou dlažbou lepenou  

na flexibilní lepidlo Cemix. Schodiště spojující 1.NP a 2.NP je obloženo d evěným obkladem 

tloušťky 50 mm z dubového d eva lepeného polyuretanovým lepidlem. 
 

 Schodiště umístěné p ed vchodem do objektu tvo í bočnice zhotoveny ze ztraceného 

bednění Presbeton ší ky 300 mm a železobetonová schodišťová deska, která je na ně uložena. 

Celé schodiště je obloženo venkovní dlažbou s protiskluzným povrchem lepenou na flexibilní 

lepidlo Cemix. 

 

7) St ešní konstrukce 

 

 Rodinný dům bude zast ešen šikmou st echou se sklonem 3Ř° s nadkrokevní izolací 

Topdek. Součástí st ešní konstrukce jsou dva pultové viký e. St ední vaznice je tvo ena 

z ocelových, válcovaných profilů I 1Ř0, které jsou v krajích uloženy na štítové stěny,  

a uprost ed uloženy na st ední nosnou stěnu. Pozednice o rozměrech 1Ř0/140 mm jsou 

uloženy na železobetonový věnec, do kterého jsou p ikotveny pomocí závitových tyčí  

o  20 mm, které jsou součástí věnce a jsou osazeny po vzdálenostech ŘŘ0 a 1770 mm  

(viz. výkres krovu). Krokve jsou u h ebene vzájemně spojeny na ost ih a zajištěny ocelovými 

svorníky o  16 mm. Ke st edovým vaznicím jsou p ichyceny pomocí pozinkovaných vrutů.  

K pozednici, kde jsou ukončeny jsou p ichyceny pomocí h ebíků. Pod st ední vaznici budou 

z každé strany krokve umístěny kleštiny o rozměrech 60/160 mm, které budou v místě styku 

s krokví spojeny ocelovými svorníky o  16 mm (viz. výkres krovu). P esah st echy je ešen 

pomocí námětků, které jsou po položení palubkového bednění o tl. 22 mm (které slouží jako 

ztužení konstrukce st echy) a parozábrany (Topdek Al Barrier) p ichyceny ke krokvím vruty 

Topdek Assy. Mezi zhotovené námětky a na palubkové bednění se položí tepelná izolace PIR 

022 Topdek 2 x 100 mm. Dále se na tepelnou izolaci položí OSB desky tl. 18 mm, na které  

se osadí pojistná hydroizolace Dekten Multi-Pro, a dále pak kontralatě 50/40 mm, které  

se pomocí vrutů Topdek Easy p ikotví skrz ostatní vrstvy ke krokvím. Díky kontralatím 

vznikne průběžná vzduchová mezera tl. 40mm, která bude sloužit k odvětrání st ešního pláště 

a bude u okapnice zakrytá síťkou proti hmyzu. Na kontralatě se p ibijí st ešní latě o rozměru 

50/40 mm, na které se bude pokládat st ešní krytina Tondach – Samba 11. Ve st ešním plášti 

budou umístěny dvě st ešní okna Roto, které budou do st ešního pláště uchyceny pomocí 

okenního dílce Topdek. Součinitel prostupu tepla u st ešní konstrukce U = 0,12 W/m2
K. 
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 U objektu bude zhotovena d evěná pergola, která se bude skládat ze sloupků  

140/140 mm uchycených do základových patek. Dále pak ze ztužujícího věnce z prů ezu 

140/1Ř0 mm, na kterém budou osazeny ve sklonu 4° krokve 100/160 mm. Na tyto krokve 

budou p ibity st ešní latě 50/40 mm, na které se p ipevní polykarbonátová st ešní krytina. 
 

8) Úprava povrch    
 

 Objekt bude ze strany exteriéru zateplen kontaktním zateplovacím systémem Cemix 

Therm P Silver. Na stěny suterénu bude jako povrchová úprava použita mozaiková omítka 

Cemix – zrnitost 1,6 mm v šedém odstínu. Na stěny v 1.NP a 2.NP bude použita jako 

povrchová úprava probarvená silikonová zatíraná omítka Cemix - zrnitost 1,5 mm v hnědém 

odstínu. Skladba zateplovacího systému (viz. výkres ezu). Viký e budou obloženy 

obkladovým cihlovým páskem Heluz o tl. 10 mm. Vnit ní omítky na stěnách i na stropech 

budou štukové Cemix tl. 15mm. Jako konečná úprava pro tyto omítky je zvolena malba 

p ípravkem Primalex Plus – otěruvzdorný vnit ní nátěr s vysokou bělostí, který je zároveň 

propustný pro vodní páry. V místnostech hygienického za ízení a v kuchyni je navržen 

keramický obklad (poloha viz. půdorysy). Ve 2.NP je viditelný krov s palubkovým bedněním, 

který bude opat en dvojitým nátěrem bezbarvým lakem Herbol. 
 

9) Podlahy 

 

 V tomto objektu jsou navrženy dva druhy podlahových krytin, a to z keramických 

dlaždic lepených na flexibilní lepidlo Cemix opat eným keramickým soklem o výšce 60 mm, 

nebo krytina z PVC s podlahovou lištou o výšce 50 mm. V objektu bude instalováno 

podlahové vytápění. V garáži bude podlaha vyspádována ve sklonu 1,5 % a 1 % směrem  

do st edu místnosti, kde se nachází podlahová vpusť. Jednotlivé skladby podlah a místa 

použití jednotlivých krytin jsou vypsány ve výkresech. Na venkovní terase a p íjezdové rampě  

do garáže bude použita zámková dlažba Presbeton, která bude uložena do štěrkového lože 

frakce 16/32 mm.  

 

10) Hydroizolace 

 

Jako izolace proti zemní vlhkosti je navržena hydroizolace Sklodek Special Mineral  

tl. 4 mm. Jsou to natavitelné pásy z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné 

tkaniny, na vrchní straně opat eny jemným minerálním posypem a na spodní straně separační 

fólií. Izolace bude natavena i na svislou stěnu suterénu a vytažena nad terén 300 mm  

a chráněna tepelnou izolací Isover EPS Perimetr tl. 100 mm. Spojení svislé izolace  
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a vodorovné bude provedeno pomocí zpětného spoje. Podklad pod izolaci musí být ádně 

očištěn a nat en asfaltovým penetračním nátěrem Penetral Alp. Jako podklad u stěn suterénu 

bude použito omítnuté zdivo cementovou omítkou Cemix. Hydroizolace podlah v koupelně 

bude provedena pomocí hydroizolační stěrky Cemix 2K o tl. 2 mm. 

 

Foliová pojistná hydroizolace Dekten Multi – Pro bude použita u šikmé st echy. 

Hydroizolace bude p isponkována na OSB desky a spoje budou p elepeny páskou. Pásy fólie 

začínáme klást od spodu, rovnoběžně s okapem a musíme dodržet p esahy, které jsou 

naznačeny p erušovanou čárou na fólii.  
 

11) Tepelné izolace   
 

 Jako tepelná izolace podlahy a obvodových stěn suterénu je navržen Isover EPS 

Perimetr tl. 100 mm. Na stěny v 1.NP a 2.NP bude použita tepelná izolace Isover EPS 

Greywall v tl. 150 mm. Výjimkou bude zateplení stěny u terasy, kde je jako první pás tepelné 

izolace navržen Isover EPS Perimetr o tl. 150 mm z důvodu kontaktu stěny s terénem.  

Stropní konstrukce mezi suterénem a 1.NP bude zateplena tepelnou izolací Isover  

EPS 100 Z v tloušťce 100 mm. Na strop mezi 1.NP a 2.NP bude použit elastifikovaný Isover 

EPS Rigifloor 4000 v tloušťce 40 mm. Jako tepelná izolace šikmé st echy je navržena 

nadkrokevní izolace Topdek 022 v tl. 2 x 100mm. Viký e budou zatepleny tepelnou izolací 

Isover TF Profi o tl. 240 mm.  

 

12) Výpln  otvor    
 

 Okna v celém objektu budou plastová Veka Alphaline (dekor světlý dub) s izolačním 

trojsklem Ug = 0,5 W/m
2K a celkovým součinitelem prostupu tepla okna Uw = 0,74 W/m

2
K. 

Vchodové dve e v objektu jsou navrženy Veka Softline (dekor světlý dub) s izolačním 

trojsklem a celkovým součinitelem prostupu tepla dve í U = 1,1 W/m
2
K. Sekční garážová 

vrata jsou s označením Ryterna ze zinkovaných lamel (dekor světlý dub), součinitel prostupu 

tepla U = 1,5 W/m
2
K. V šikmé st eše budou zabudována dvě bezúdržbové st ešní okna Roto, 

které budou výklopně – kyvné se součinitelem prostupu tepla okna Uw = 0,Ř4 W/m
2
K. 

Interiérové dve e v 1.NP a 2.NP jsou d evot ískové, dýhované - zárubně obložkové. 

Interiérové dve e v suterénu mají ocelovou zárubeň opat enou nátěrem a k ídla jsou  

ze smrkového d eva.  
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13) Konstrukce klempí ské 

 

Na celém objektu budou osazeny parapety z hliníkového plechu tl. 0,6 mm hnědé 

barvy. Veškeré další oplechování a lemování bude taktéž z hliníkového plechu tl. 0,6 mm 

hnědé barvy. Okapové žlaby a svodové roury jsou ze systému Satjam Niagara (hnědý odstín). 
 

14) Konstrukce zámečnické 

 

 Konstrukce p íst ešku a zábradlí nad hlavním vchodem bude provedena z nerezových 

trubek a jäklů. Na p íst ešek bude použita krytina z polykarbonátu. Ve schodišťovém 

prostoru bude umístěno ocelové madlo a ve 2.NP bude nad schodištěm zhotoveno ocelové 

zábradlí. 
 

15) Ostatní vybavení 
 

 V objektu je navrženo nucené větrání s rekuperací. V souladu s požadavky požárně 

bezpečnostního ešení bude stavba vybavena hasicími p ístroji. Kolem objektu je navržen 

okapový chodník ší ky 300 mm, složený se zahradních obrubníků Presbeton ší ky 50 mm 

uložených do betonu a vysypán bude obláskovým kamenivem. P ístupový chodník  

ke schodišti je široký 1500 mm a bude vydlážděn zámkovou dlažbou Presbeton tl. 60 mm, 

která bude uložena do štěrkového lože frakce 16/32 mm a bude lemován obrubníky Presbeton 

ší ky Ř0 mm uloženými do betonu. Pozemek bude oplocen plotem z pletiva a sloupků výšky 

1500 mm. 

 

 

e) Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor : 
 

 Veškeré konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 0540-2 (2011) 

Tepelná ochrana budov a splňují podmínky stanovené vyhláškou č.14Ř/2007 Sb.  

O energetické náročnosti budov. Objekt je dle energetického štítku obálky budovy za azen  

do kategorie B - Úsporná budova. Součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí jsou 

uvedeny v části bakalá ské práce - tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí. 
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f) Zp sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického  

a hydrogeologického pr zkumu 

 

 Podzemní voda se dle provedeného geologického průzkumu nachází 3 m pod úrovní 

základové spáry. Na základě provedeného geologického průzkumu jsou podmínky  

pro zakládání jednoduché a nenáročné. Výkopy budou prováděny v zeminách 2. a 3. t ídy 

rozpojitelnosti. Objekt je založen na základových pásech, které jsou navrženy z prostého 

betonu C16/20. Základové pásy jsou ešeny pod nosnými zdmi a pod komínem.  
 

 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí a ešení p ípadných negativních 
účink :   

  

Výstavbou nedojde ke zhoršení podmínek životního prost edí. Architektonické  

a urbanistické ešení je navrženo tak, aby byly eliminovány negativní vlivy na bezprost ední 

okolí. Stavba svým požárně nebezpečným prostorem nezasahuje do sousedních parcel.  

Za likvidaci odpadů p i výstavbě bude zodpovídat dodavatel stavby, který zajistí rozt ídění 

odpadů. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 1Ř5/2001 Sb. O odpadech. 

Nebezpečný odpad bude likvidován pouze firmou, která má k likvidaci p íslušného odpadu 

oprávnění. 
 

 Výstavba rodinného domu je nevýrobního charakteru. V době provozu nedojde 

žádným způsobem k negativnímu ovlivnění životního prost edí zplodinami ani hlukem. Práce 

na objektu se budou provádět mimo klidovou dobu, a proto není nutné zajistit protihluková 

opat ení. K negativním vlivům na osvětlení a oslunění sousedních objektů rovněž nedochází. 
 

 

h) Dopravní ešení: 
 

Novostavba je napojena na místní komunikaci. Hlavní vjezd na pozemek je z ulice Tyršova 

a je opat en uzamykatelnou bránou. Bude po dobu výstavby sloužit jako hlavní vjezd  

na staveniště a po dokončení stavebních prací bude sloužit k p íjezdu do garáže v suterénu. 

Hlavní vstup je také z ulice Tyršova, kde bude napojen na stávající chodník, který se nachází 

na hranici pozemku. 
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i) Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí, protiradonová opat ení:   
 

 Tomuto objektu nehrozí žádné škodlivé vlivy z vnějšího prost edí. Na stavebním 

pozemku proběhlo mě ení radonu, kterým bylo zjištěno, že zde nehrozí nebezpečí pronikání 

radonu do objektu. 

 

 

j) Dodržení obecných požadavk  na výstavbu: 

 

 Výstavba výše popisovaného objektu bude probíhat pod odborným stavebním 

dohledem. P i realizaci stavby je nutno dodržovat projekt a je také nutné dodržovat veškeré 

související bezpečnostní normy a p edpisy. Musí být dodržen zákon č. 30ř/2006 Sb., Zákon  

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci, dále pak na ízení vlády  

č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i 

práci a vyhlášku č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby. 

 

 Dodavatel bude po celou dobu výstavby respektovat veškerá ustanovení bezpečnosti 

práce na stavbě a manipulace s materiálem. Pracovníci jsou povinni se zúčastnit školení  

o bezpečnosti práce. Musí věnovat zvýšenou pozornost p i práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou. Veškeré změny projektové dokumentace budou neprodleně konzultovány 

s projektantem. Za svévolné změny projektant není zodpovědný 
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2. Technologický postup realizace šikmé st echy 
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a) Obecné informace: 

 

 Název stavby:    Novostavba nízkoenergetického rodinného domu 

 Místo stavby   ul. Tyršova, parcela 4ŘŘ/21 

     Hranice na Moravě 

 Katastrální území:  Hranice 

 Investor:   Lukáš P ibyl 

     Nádražní 1ř2Ř/3 

     Hranice na Moravě, 75301 

 Projektant:   Ivo Toláš 

     Ústí 6ř 

     75301 Hranice 

 Počet podlaží:   Suterén - garáž, sklep 

     1.NP, 2.NP - obytné podlaží  

 Datum zpracování:  květen 2013 

 

 

 Rodinný dům je jednogenerační, má suterén a dvě nadzemní podlaží. Zastavěná plocha 

tohoto objektu je 90,23 m
2
 a půdorysné rozměry jsou Ř,7Ř x 10,2Ř m. Objekt je zděný z cihel 

Heluz na celoplošné lepidlo Heluz. St echa bude sedlová s otev eným půdním prostorem, 

viditelnými krovem a dvěma pultovými viký i. St ední vaznice je tvo ena z ocelových, 

válcovaných profilů I 1Ř0, které jsou v krajích uloženy na štítové stěny a uprost ed uloženy  

na st ední nosnou stěnu. Podkroví bude obytné, budou zde viditelné krokve a palubky, které 

poslouží jako bednění pro uložení dalších vrstev st ešního pláště. Sklon st echy je 3Ř°.  

Pro tento objekt byla navržena skladba Topdek Akustik RD se součinitelem prostupu tepla  

U = 0,12 W/m
2K. Jako krytina jsou navrženy keramické tašky Tondach - Samba 11, černá 

glazura. 
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b) Materiály: 

 

 b1) Použité materiály: 

 

Konstrukce krovu 

 

 P i stavbě krovu bude použito smrkové d evo, jehož rozměry jsou uvedeny ve výkrese 

krovu. Jedná se d evo ze smrkových KVH hranolů. Použité prvky musí vyhovovat zejména 

pevnosti v tahu, v ohybu a ve smyku. Nesmí obsahovat podélné a šikmé trhliny, pop ípadě 

větší množství suků. Absolutní vlhkost d eva nesmí p esahovat 20 %. St ední vaznice je 

tvo ena z ocelových, válcovaných profilů I 1Ř0. Jako spojovací materiály budou používány 

h ebíky, vruty a svorníky s podložkami ( 16 mm, délka dle pot eby). D evěné prvky budou 

naimpregnovány prost edkem na ochranu p ed d evokaznými houbami, plísněmi  

a d evokaznému hmyzu Impregnal Profi. 
 

 

Obr. 1 – Skladba střešního pláště [12] 

 

Konstrukce st ešního plášt : 
 

Na konstrukci st ešního pláště budou použity tyto materiály: 

 Obkladové smrkové palubky o tl. 22, 1ř a 12 mm, bezbarvý lak Herbol, asfaltová 

emulze Dekprimer, parozábrana Topdek Al Barrier, Topdek 022 PIR tepelněizolační deska, 

OSB desky o tl. 1Ř mm, pojistná hydroizolace Dekten Multi – Pro, kontralatě a st ešní latě  

40/50 mm, Vruty Topdek Assy délek 200, 260, 360 a 440 mm, nízkoexpanzní PU pěna, 

bitumenový tmel, lepicí páska Isocell, těsnicí manžeta Isocell Airstrop, st ešní krytina 

Tondach – Samba 11 a doplňkové prvky, ocelové úhelníky 60 x 60 x 5, vruty, h ebíky, okenní 

dílce Topdek, hliníkové plechy o tl. 0,6 mm a ostatní klempí ské konstrukce, tepelná izolace 

Isover TF Profi, lepicí a stěrkovací hmota Cemix 135, cihlový obklad Heluz, st ešní okna 

Roto a plastová okna Veka. 
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 b2) Spot eba materiálu: 

 

Spot eba materiálu na konstrukci krovu a podpor: 

D evěné prvky krovu a st ešního pláště: 

Prvek Pr ez Ěmmě Délka Ěmmě Počet kus  Objem (m
3
) 

Krokve + Podpory 120/160 

5280 20 

4,95 

2330 2 

2900 6 

6390 4 

1800 26 

2110 18 

1000 6 

1370 7 

Kleštiny  60/160 
4000 14 

0,74 
4710 4 

Pozednice 180/140 15360 1 0,39 

Sloupek 140/140 
970 4 

0,15 
1700 2 

                                                 Objem eziva celkem                                             6,24 m
3
 

 

 

Ostatní prvky krovu: 
 

1.) Ocelový úhelníky pro uchycení krokví k I nosníku 60 x 60 x 5, délky 60 mm – 44 ks 

2.) Ocelové svorníky ze závitové tyče  16 mm, délky 1Ř0 mm – 13 ks 

     Ocelové svorníky ze závitové tyče  16 mm, délky 300 mm – 22 ks  

 + Podložka 17 x 44 x 2,5 mm – 70 ks 

 + Matice šestihranná M 16 – 70 ks 

3.) Podložky a matice pro kotvení pozednice k závitovým tyčím  20 mm (součást ŽB věnce): 

 + Podložka 21 x 56 x 3,0 mm – 15 ks 

 + Matice šestihranná M 20 – 15 ks 

4.) H ebíky stavební, plochá hlava, pozinkované: 

 200 mm – 10 kg (ukotvení krokví k pozednici) 

 150 mm – 5 kg (ostatní konstrukce) 

5.) Vruty pro uchycení krokví do ocelových úhelníků, 5 x 60 – 90 ks 

6.) Impregnace Impregnal Profi (bezbarvá) - 3 x 5 kg 
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Spot eba materiálu na konstrukci st ešního plášt :     

1.) Obkladové smrkové palubky 22 x ř6 mm, délka 4500 mm – 120 m
2
 

     Obkladové smrkové palubky 1ř x ř6 mm, délka 4500 mm – 45 m
2
 

     Obkladové smrkové palubky 12 x ř6 mm, délka 4500 mm – 8 m
2
 

2.) Bezbarvý lak Herbol na vnit ní nátěr krovu a palubek – 3 x 5 l 

3.) Asfaltová emulze Dekprimer – 4 kg 

4.) Topdek Al Barrier – 140 m
2
 = 14 pásů  

5.) Topdek 022 PIR tepelněizolační deska – 240 m
2
 v tloušťce 100 mm. 

6.) OSB desky (675x2500 mm), 4 x PD o tloušťce 1Ř mm – 160 m
2
 

7.) Dekten Multi – Pro – 165 m
2 

8.) Kontralatě 40/50 mm (naimpregnovány z výroby) – 185 bm 

9.) Vruty Topdek Assy pro kotvení kontralatí ke krokvím,  8 mm, délka 360 mm – 216 ks 

     Vruty Topdek Assy pro kotvení kontralatí ke krokvím,  8 mm, délka 440 mm – 108 ks 

     Vruty Topdek Assy pro kotvení podpor,  8 mm, délka 260 mm – 205 ks  

     Vruty Topdek Assy,  8 mm, délka 200 mm – 282 ks  

10.) St ešní latě 40/50 mm (naimpregnovány z výroby) – 450 bm 

11.) Nízkoexpanzní PU pěna – 5 x 750 ml 

12.) Bitumenový tmel – 3 x 310 ml 

13.) Lepicí páska Isocell – 2 x role 25 m, ší ka 50 mm 

       Těsnicí manžeta Isocell Airstrop  125 mm – 1 ks 

14.) St ešní krytina Tondach – Samba 11 – 150 m
2
 

       H ebenáč drážkovaný Tondach – 34 ks + ukončení h ebenáče 

       Okrajová leva taška – 47 ks, okrajové pravé tašky – 47 ks 

       Větrací taška Tondach Samba 11 – 20 ks 

       Prostupová taška Tondach, plastová – 1 ks 

15.) Ocelové úhelníky na kotvení podpor 60 x 60 x 5, délky 120 mm – 120 ks 

16.) Vruty 5 x 60 pro uchycení podpor k úhelníkům a na kotvení st ešních tašek – 850 ks 

       Vruty 5 x 40 pro ostatní konstrukce – 450 ks 

17.) H ebíky stavební, plochá hlava, pozinkované: 

 90 mm – 5 kg (ukotvení kontralatí k podporám) 

 80 mm – 10 kg (ukotvení latí ke kontralatím) 

 70 mm – 10 kg (ukotvení palubek ke krokvím) 

 Lepenkové h ebíky s velkou hlavou 20 mm – 5 kg 



28 

 

18.) Okenní dílce Topdek ř50 x 1960 mm – 2 ks 

19.) Hliníkový okapnicový plech – 27 bm 

       Univerzální držák h ebenové latě Tondach – 13 ks 

       Lemování komína – Al plech o tl. 0,6 mm 

       Oplechování parapetu u viký ů – Al plech, R. Š. Ř00 mm, délka 1500 mm - 2ks 

20.) Žlabový hák s „jazýčkem“ Satjam – 34 ks 

       Okapový žlab Satjam  125 mm – 27 bm 

       Objímka Satjam  100 mm – 18 ks 

       Svodové roury Satjam  100 mm – 25 bm 

21.) Ochranná větrací m ížka Tondach – 27 bm 

       Ochranný větrací pás Tondach – 27 bm 

       Větrací pás h ebene (1000/230) – 12 ks 

22.) Sněhový systém Tondach, sněhové háky – 288 ks 

       Pochůzný systém Tondach – stoupací komplet krátký – 15 ks 

           stoupací komplet dlouhý – 1 ks 

       Držáky hromosvodu Tondach – Samba 11 

23.) Tepelná izolace Isover TF Profi o tl. 240 mm – 7,5 m
2
 

24.) Lepicí a stěrkovací hmota Cemix 135 – 2 x 25 kg 

25.) Izolační talí e TTP, jako podložky pro vruty Topdek Assy – 20 ks 

26.) Sklovláknitá tkanina Cemix – 9 m
2
 

27.) Cihlový obklad Heluz -7,5 m
2
 

28.) St ešní okna Roto 700 x 1400 mm – 2 ks 

29.) Plastové okno Veka 1420 x 1100 mm -2 ks 

 

 b3) Skladování: 
  

 Materiál bude skladován v prostoru staveniště, které bude oploceno, v uzamykatelném 

skladě a uvnit  objektu. Na místo uskladnění bude snadný p íjezd po zbudované zpevněné 

komunikaci ší ky 4000 mm, a tudíž bude materiál snadno p ístupný pro svislou dopravu. 

Všechny plochy na uskladnění materiálu budou rovné, odvodněné, únosné a dostatečně velké 

pro pohodlnou manipulaci. Plochy pro uskladnění budou navíc doplněny o prostor pot ebný 

pro t ídění prvků a pro p ípravu prvků na svislou dopravu. 

 

 D evěné prvky krovu se rozt ídí podle druhu a rozměru. Prvky uložíme na zpevněné 

plochy a na podkladní hranoly nejméně 300 mm vysoké v osové vzdálenosti 750 mm. Jako 
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podkladní prvky se nesmí používat krokvové prvky ani st ešní latě, aby nedošlo k jejich 

poškození. Po celou dobu je musíme dostatečně chránit p ed nep íznivými klimatickými vlivy 

(slunce, déšť, námraza) zakrytím plastovou fólií. P i delším uložení na staveništi se musí 

zajistit dostatečné větrání, aby vlhkost d eva nep ekročila dovolenou hranici. Větrání 

zajistíme vložením prokladů (alespoň 30 mm širokými) mezi jednotlivé uskladněné prvky. 

Materiál uskladňujeme do maximální výšky 2000 mm. Mezi jednotlivými skládkami je t eba 

zachovat průchod minimálně 750 mm.  

 

 Nástroje, ná adí, spojovací části a pomocný materiál bude ukládán do uzamykatelného 

skladu, který bude umístěn vedle objektu. St ešní krytina Tondach je z výroby na paletách 

a bude uskladněna na zpevněné plochy vedle objektu v dosahu autoje ábu. 
 

 Desky Topdek 022 PIR jsou dodávány v označených balících opat ených 

polyetylenovou fólií. Tento obal není určen pro venkovní skladování, a tudíž budou desky 

uskladněny uvnit  objektu. Pásy Topdek Al Barrier a Dekten Multi – Pro se musí skladovat  

ve svislé poloze a musí být chráněny p ed dlouhodobým působením UV zá ení a deštěm,  

proto budou uskladněny v uzamykatelném skladě. 
 

 b4) Doprava: 

 

 Na staveništi bude zbudovaná p íjezdová komunikace ze zhutněného kameniva ší ky  

4 m, která bude napojena na místní komunikaci v ulici Tyršova. Komunikace bude po dobu 

výstavby sloužit jako hlavní vjezd na staveniště a po dokončení stavebních prací bude sloužit 

k p íjezdu do garáže v suterénu. 
 

 Dlouhé d evěné a ocelové prvky, desky Topdek 022 PIR a st ešní tašky budou 

p epravovány na valníkovém automobilu s hydraulickou rukou Iveco Eurocargo 150E28.  

Krátké kusové prvky, spojovací prost edky a pomocný materiál bude dovážen na valníku 

Avia D-Line v bednách a krabicích. 
 

 Postup p i nakládání, způsob uložení a stabilizace nákladu na dopravním prost edku  

se ídí p epravními p edpisy. Náklad musí být uložen stabilně, aby se nemohl posunout, bude 

zajištěn pomocí etězů, táhel apod. Prvky krovu musí být na valníku uloženy na podkladcích 

v maximální vzdálenosti 750 mm, aby nedošlo k jejich prohýbání a poškození. 
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 b5) P evzetí materiál : 

 

 Dodávku materiálu bude p ejímat a kontrolovat stavbyvedoucí spolu s technickým 

dozorem investora. Stavbyvedoucí kontroluje kvalitu zboží a jeho množství dle dodacího 

listu. O p evzetí materiálu se provede záznam do stavebního deníku. 

 

 b6) Manipulace: 

 

 Bude prováděna hydraulickou rukou valníku Iveco Eurocargo 150E28, autoje ábem 

Liebherr Ltm 1030/2 a nebo ručně. Manipulace se provádí pod vedením mistra nebo 

vedoucího montážní čety.  
 

 

c)  Pracovní podmínky: 

 

 c1) Obecné pracovní podmínky: 

 

 V prostoru staveniště se umístí stavební buňka pro zajištění pot eb pracovníků  

a uzamykatelný sklad, který bude sloužit pro uložení a zabezpečení ná adí a drobného 

materiálu. Zhotovitel má pro tyto účely vymezené plochy na Východní straně pozemku  

v těsné blízkosti ulice Tyršova. 
 

 Konstrukce krovu a st ešního pláště musí být prováděna za p íznivých klimatických 

podmínek. Konstrukce krovu se nesmí provádět, pokud teplota venkovního vzduchu klesne  

pod – 10°C a pokud rychlost větru p ekročí hranici 10,7 m/s. Dále pak za deště, bou ky, 

sněžení, námraze a za snížené viditelnosti pod 30 m. Montážní a vázací prost edky a pomůcky 

je nutno denně kontrolovat, udržovat v čistotě a bez námrazy. Montážní práce je nutno 

provádět za zvýšené opatrnosti. Všechny tyto podmínky a rizika bude sledovat stavbyvedoucí, 

který rozhoduje o p erušení prací. 
 

 Pracovníci na skládce, kte í budou upevňovat krovy a ostatní prvky na je áb musí být 

držiteli vazačského průkazu a musí být ádně proškoleni. Proškoleni budou i pracovníci 

montující krov pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Pracovníci musí dodržovat 

technologické postupy dle daných podmínek dodavatelů jednotlivých materiálů. Musí nosit 

osobní ochranné pracovní pomůcky a p i práci ve výškách musí být zajištěni proti pádu. 
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 V půdním prostoru bude postaveno pomocné lešení, které se musí dostatečně 

zabezpečit a prostorově ztužit. Prostor staveniště musí být zabezpečen proti padajícím 

p edmětům ze st echy p i montáži a to 1,5 m širokým hrazením.  
 

 c2) P ipravenost staveništ : 

 

 Staveniště musí být oploceno, bude na něm zbudovaná zpevněná komunikace ší ky 

4000 mm. Dále se na něm budou nacházet zpevněné plochy pro skladování materiálu, 

manipulační plochy, uzamykatelný sklad, buňka pro pot eby pracovníků. Okolo objektu bude 

postaveno lešení, ke kterému se p ipojí stavební výtah Geda.  

 

 P ed zahájením prací (sestavení krovu) musí být zhotovena stropní konstrukce  

a podlaha v podlaží, kde se bude krov sestavovat. Dále pak musí být zhotovena nadezdívka, 

železobetonový věnec a vyzděny štítové zdi. St ední nosná zeď musí být o 20 mm nižší než 

štítové stěny. Musí být osazeny ocelové I nosníky. Komín Schiedel bude vyzděn po úroveň 

budoucího krovu a zbylá část se zhotoví po osazení st ešních latí. Všechny tyto konstrukce 

musí být dostatečně zatvrdlé a musí mít p edepsanou únosnost. 
 

 Na půdním prostoru se nesmí nacházet pomůcky ani materiál z p edchozích prací,  

a není vhodné provádět zde jiné práce, než ty spojené s montáží krovu a st ešního pláště.  
 

 c3) P evzetí pracovišt : 

 

P ed p edáním pracoviště musí stavbyvedoucí zkontrolovat kvalitu a správnost provedení 

p edchozích prací, tj.:  

- správnost provedení podlahové úrovně dle projektové dokumentace 

- půdní nadezdívky a štítové stěny jsou provedeny ve shodě s projektem stavby 

- kontrola hlavních rozměrů objektu s uvedením zjištěných odchylek 

- dostatečná únosnost a rovinnost všech konstrukcí 

- v půdním prostoru je vyznačen váhorys a podélná osa 

- z půdního prostoru jsou vyklizeny zbytky materiálu 

- osazení nadměrných p edmětu, které by nebylo možno usadit po dokončení krovu 

- postaveno stavební výtah Geda pro svislou dopravu konstrukce krovu 

- závitové tyče pro kotvení pozednice dle projektové dokumentace (počet, rozmístění) 

- osazení ocelových I nosníků musí být provedeno dle projektové dokumentace 



32 

 

 Pracoviště p ebere vedoucí čety po kontrole všech prací uvedených výše. Po p evzetí 

pracoviště bude proveden zápis o p edání a p evzetí pracoviště podepsaný stavbyvedoucím  

a vedoucím čety. Dále bude proveden zápis do stavebního deníku. Podepsáním protokolu  

a zápisem do stavebního deníku zhotovitel prohlašuje, že jsou p edchozí práce provedeny 

správně, a zavazuje se provést práce následující v odpovídající kvalitě a rozsahu  

dle projektové dokumentace. 
 

 

d) Personální obsazení: 
 

 Všechny prováděné práce mohou vykonávat pouze pracovníci s požadovanou 

kvalifikací a oprávněním k provádění daných prací. Za provedenou práci zodpovídá vedoucí 

čety a ostatní pracovníci jsou povinni se ídit jeho pokyny. 

 

 Veškeré práce musí být prováděny hlavně v souladu s bezpečnostními postupy  

a p edpisy, které jsou stanoveny v zákoně 30ř/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví  

p i práci, a v na ízení vlády 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 
 

Složení pracovní čety: 

1 x vedoucí čety: 

- organizuje a ídí montážní práce, dohlíží na kvalitu práce a bezpečnosti p i práci 

- dohlíží na technologický postup p i kladení jednotlivých vrstev 

2 x kvalifikovaní pracovníci: 

- plní pokyny vedoucího čety 

- budou provádět konstrukci krovu, bednění, parozábrany, tepelné izolace, OSB desek 

pojistné hydroizolace, laťování a pokládky st ešní krytiny 

- dbá na kvalitu provedení jednotlivých prací, dává pokyny pomocným dělníkům 

2 x pomocní dělníci: 

- zajišťují p ísun prvků konstrukce k místu jejich montáže 

- provádějí pomocné práce podle pokynů tesa ů 

1 x vazač: 

- upevňuje prvky krovu na je áb, musí mít vazačský průkaz 

1x jeřábník: 

- obsluhuje je áb a dopravuje prvky krovu na dané místo, musí mít je ábnický průkaz. 
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e) Stroje a pom cky: 

 

Základní vybavení každého člena montážní čety: 

- montážní opasek, tesa ská tužka, tesa ské kladívko, svinovací metr, úhelník, 

odlamovací nůž, nůž na asfaltový pás, dláto a malá sekera 

 

Vybavení společné pro montážní četu: 

- vodováha (velká – délky 2000 mm, malá – délky Ř00 mm), šňůrovač („brnkačka“), 

úhloměr, páčidlo, palice, mechanická sponkovačka, ruční pila ocaska, dláto, malá 

sekera, mě ící pásmo, nivelační p ístroj a žeb ík 

- pokosová pila, okružní pila s vodící lištou, akumulátorová vrtačka a utahovačka, 

p ímočará pila, svá ečka, vrtačka, úhlová bruska, elektrický hoblík a motorová  

etězová pila 

 

 

f) Pracovní postup: 

 

 f1) Konstrukce krovu: 

 

 Nejprve se provede ošet ení všech prvků krovu a st ešního pláště na ochranu p ed 

d evokaznými houbami, plísněmi a d evokaznému hmyzu bezbarvou impregnací Impregnal 

Profi. Ošet ení se bude provádět na zemi v prostoru skládek materiálu na zpevněných 

plochách.  
 

 Dále si rozmě íme jednotlivé délky pozednic, které na ežeme na požadované délky  

a dopravíme je pomocí autoje ábu do půdního prostoru. Železobetonový věnec a štítové stěny 

je nutno shora nat ít asfaltovou emulzi Dekprimer. Na celou délku věnce se p ed položením 

pozednice nalepí samolepící pásy parozábrany Topdek Al Barrier ší ky 270 mm (obr. 2). 

Pozednici je nutno usadit tak, aby horní hrana krokve byla o cca 22 mm níže než hrana štítové 

stěny (obr. 2). Do pozednice se vyvrtají díry o  22 mm pro kotvení pozednice ve 

vzdálenostech, ve kterých jsou závitové tyče v železobetonovém věnci zabetonovány. 

Pozednice se nasune na závitové tyče a pomocí podložek 21 x 56 x 3,0 mm a matic M 20 se 

ukotví k věnci. Pozednice bude spojována p eplátováním a to v místě kotvení do věnce.  
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 K zajištění p esnosti krovu si na zpevněné a vyrovnané ploše v místě skládek 

zhotovíme provizorní pracovní podlahu. Podlaha bude mít velikost 12 x 7,5 m a bude tvo ena 

st ešními latěmi 50/40 mm, které budou tvo it podklad, na který se vruty p ipevní OSB desky 

o tl. 1Ř mm. Musí se dbát na to, aby se konstrukce nepoškodila, protože bude po dokončení 

krovu rozebrána a použita na konstrukci st ešního pláště. Zamě í se skutečná poloha všech 

prvků a na pomocnou konstrukci se tužkou p esně narýsují všechny konstrukční prvky krovu 

v mě ítku 1:1. Budou zde vyznačeny nadezdívky s pozednicí, umístění ocelových I nosníku, 

p esah st echy, st ed vazby, výšky kleštin a rozměry viký ů. Po zakreslení obrysů krovu 

musíme znovu zkontrolovat správnost rozměrů a teprve potom můžeme podle šablony začít 

zhotovovat jednotlivé dílce.  
 

 U prvků, které mají stejné rozměry, opíšeme ze šablony pouze jeden dílec, podle 

něhož opíšeme a opracujeme ostatní. P i opisování musíme na dílce p enést všechna sedla, 

čepy, dlaby apod. Části prvků, které se mají od íznout, se ihned zašrafují. Krokve budou  

do pozednice zapuštěny (obr. 2). Krokve se u h ebene spojí na „ost ih“, spojení bude u krokví 

st ídáno (obr. 3). Všechny prvky se musí označit čísly a skládat na sebe v tom po adí,  

ve kterém budou odebírány.    
 

 Poté, co se p ipraví jednotlivé části krovu, se části prvků obnažené p i ezech opět 

ošet í impregnací Impregnal Profi. Dále se na pozednici a na ocelovém I nosníku vyznačí 

osová vzdálenost krokví. Na ocelový nosník se v daných vzdálenostech p iva í koutovým 

svarem po obvodu ocelové úhelníky 60 x 60 x 5 mm, délky 60 mm, vždy z každé strany 

krokve (mezery 120 mm). Do těchto úhelníků se p ed p iva ením vyvrtají vždy dva otvory  

o  6 mm.  

 

 Jednotlivé krokve budeme na p edem vyznačená místa dopravovat autoje ábem. 

V místě styku s pozednicí je uchytíme vždy dvěma h ebíky délky 200 mm (obr. 2). 

 

  

 

 

 
 

 

Obr. 2 – Detail uchycení krokve k pozednici 
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Na ocelový I nosník budou krokve osedlány a p ichyceny dvěma vruty 5 x 60 z každé strany 

k p iva eným ocelovým úhelníkům. U h ebene se budou krokve spojovat na „ost ih“ (obr. 3)  

a zajišťovat pomocí svorníku ze závitové tyče délky 1Ř0 mm o  16 mm, dvou podložek  

17 x 44 x 2,5 mm a dvou matic M 16. Spojení u h ebene bude u krokví st ídáno. 
 

 

 

   

 

 

 

Obr. 3 – Spojování na „ostřih“ a střídání krokví [15] 

 

 Tímto způsobem budou zhotoveny všechny vazby. V rovině st echy se provede 

provizorní prostorové ztužení, které bude tvo eno latěmi 50/40 p ibitými na krokve zespodu. 

Spojování u h ebene a u vaznice bude prováděno z provizorního lešení. Dále se zhotoví 

konstrukce viký ů. Sloupky viký e budou do pozednice začepovány, čepy budou spojeny také 

sloupky s trámem. Na tento trám budou uloženy krokve viký e, které budou upevněny 

k trámu h ebíky délky 200 mm a spojeny svorníky s krokvemi st echy. Čepované spoje budou 

zajištěny proti posunu h ebíky délky 150 mm. Následně se provede osazení kleštin. Kleštiny 

se umístí pod vaznice z ocelových I nosníků a budou na koncích ke krokvím p ichyceny 

pomocí svorníků ze závitových tyčí délky 300 mm o  16 mm, dvou podložek  

17 x 44 x 2,5 mm a dvou matic M 16. 

 

Obr. 3 – Pohled na hotovou konstrukci krovu 
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 Po osazení všech prvků krovu musí vedoucí čety zkontrolovat, zda jsou všechny spoje 

ádně dotaženy, zda je ve všech spojích dostatečný počet spojovacích prvků a zda  

je konstrukce krovu v souladu s projektovou dokumentací. Je nutné zkontrolovat také 

rovinnost horní plochy d evěných nosných prvků. Odchylka jednotlivých prvků od roviny 

st echy by neměla p ekročit 5 mm (obr. 4). V p ípadě větších odchylek se nerovnosti zhoblují 

elektrickým hoblíkem.  

 

 

 

 

Obr. 4 – Maximální odchylka rovinnosti krokví 
 

 f2) Konstrukce st ešního plášt  a podpor: 

 

Montáž d ev ného bedn ní 
 

 Bednění je navrženo ze smrkových palubek o tl. 22 mm. Pokládka  

se prování od pozednice směrem k h ebeni, vždy kolmo na krokve. P i pokládce se položí 

první palubka perem směrem k h ebeni a vyrovná se tak, aby byl její okraj rovnoběžný 

s pozednicí. Palubky se kladou pohledovou stranou dolů (do interiéru). P ed p ipevněním 

palubky je pot eba dbát na důkladné nasunutí drážky na pero níže položené palubky. Palubky 

budou p ipevněny dvěma h ebíky délky 70 mm v každém k ížení s nosnou konstrukcí. 

Podélné čelní napojení prvků bednění se provádí zásadně na krokvi, cca v polovině ší ky 

krokve. Čelní napojení prvků ve dvou sousedních adách je nutné prost ídat. (obr. 5) 
 

 

Obr. 5 – Upevnění palubek k nosné konstrukci [11] 

 

Ukončení bednění v napojení na navazující konstrukce se provede podle konstrukčních 

detailů (viz. p ílohy). Je nutné ukončit bednění ve vzdálenosti 10 mm od navazujících 

konstrukcí, aby byla umožněna dilatace krovu a bednění. U prostupu komína je nutno ukončit 

bednění minimálně 50 mm od hrany komína. 
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 Po dokončení bednění je nutné zkontrolovat jeho rovinnost. Mezní odchylka 

rovinnosti bednění by měla být maximálně 5 mm na 2 m. Z plochy bednění nesmí vystupovat 

ostré hrany nebo p edměty, nap . špatně zatlučené h ebíky apod. Po dokončení bednění  

je možno odstranit provizorní prostorové ztužení krovu, které je p ibito na krokve ze spodní 

strany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 – Pohled na hotové bednění 
 

Pokládka parot snicí vrstvy 
 

 Ještě p ed pokládkou této vrstvy se osadí okolo komína Schiedel těsnící set Schiedel, 

který se napojí na komín. K tomuto setu bude poté p ilepena parozábrana Topdek Al Barrier. 

 

 Následuje pokládka parotěsnicí vrstvy. Tuto vrstvu tvo í samolepicí SBS 

modifikovaný asfaltový pás Todek Al Barrier. Pásy se pokládají na d evěné bednění 

z palubek ve směru spádu st ešní roviny od h ebene směrem k okapu. Bednění musí být suché 

a musí být zbaveno všech nečistot. P esahy jednotlivých dílů pásu se musí p ekrývat  

o minimálně Ř0 mm. Pokud je vlivem kvality podkladu (prašnost, vlhkost, nízká teplota 

apod.) snížena p ídržnost samolepícího asfaltového pásu, je nutné jej montážně p ikotvit 

v místě krokví lepenkovými h ebíky s velkou hlavou délky 20 mm. Je nutné důkladně 

vzduchotěsně opracovat veškeré detaily prostupujících konstrukcí a napojení na obvodové 

konstrukce (obr. 7). Pro napojení na navazující a prostupující konstrukce je nutné pás nalepit 

na podklad nat ený asfaltovou emulzí Dekprimer. Pás Topdek Al Barrier se u st ešních viký ů 

nalepí na sloupky a protáhne až dovnit , kde se na něj poté napojí pomocí lepicí pásky Isocell 

plastové okno Veka. P i aplikaci samolepícího asfaltového pásu musí být teplota podkladu  

i materiálu minimálně 10°C. P i nižších teplotách může docházet k nedostatečnému p ilnutí 

pásu k podkladu. 
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Obr. 7 – Napojení parozábrany na obvodové zdivo 

 1 - Parozábrana Topdek Al Barrier, 2 – Nalepení na připravený přířez asfaltového pásu 

 

 Po dokončení parotěsnící vrstvy je nutné zkontrolovat kvalitu jejího provedení. 

Asfaltový pás musí být celoplošně uložen na bednění a nesmí být zvlněný. Mezní odchylka 

rovinnosti na povrchu parotěsnící vrstvy by měla být maximálně 5 mm na 2 m. Kontrola 

těsnosti spojů pásu v ploše i v detailech bude provedena vizuálně vedoucím čety.  
 

Montáž podpor p esahu st echy  
 

 Štítové a okapní podpory nahrazují krokve a tvo í p esah st echy. Budou upevněny 

vruty Topdek Assy délky 260 mm p es parozábranu a bednění do krokví. Podpory budou  

u okapní hrany kotveny t emi vruty (obr. Ř). P ed montáží je nutné nejd ív rozmě it polohy 

jednotlivých podpor podél okapní a štítové hrany. Okapní podpory musí být umístěny tak, aby 

jejich čela ležela v p ímce a tak, aby byly umístěny nad osou krokví. Štítové podpory 

musí být kolmé na krokve. Na štítové podpory bude pomocí úhelníků 60 x 60 x 5 mm o délce 

120 mm a čty  vrutů 5 x 60 mm uchycena vyčnívající krokev 120/160 mm. Úhelníky budou 

osazeny z obou dvou stran námětků. 

 

Obr. 8 – Upevnění okapních podpor do krokví 

 1 – Okapní podpora 120/160 mm, 2 – Vruty Topdek Assy délky 260 mm 
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Obr. 9 – Pohled na střechu s dokončenou parozábranou a podporami 
 

Umíst ní šablony st ešního okna 
 

 Tato šablona bude sestavena ze t í dílů, které budou slepeny lepicí páskou. Šablona 

bude vyrobena z tepelné izolace Isover EPS o tl. 200 mm a bude položena na parozábranu. 

Šablona bude široká 7Ř0 mm a bude vymezovat budoucí polohu Topdek okenního dílce. 

Umístíme ji na bednění podle p edpokládané polohy st ešního okna tak, aby nep ekrývala 

kolmý průmět krokví na bednění. Polohu šablony montážně zafixujeme k bednění pomocí latě 

a dvou vrutů Topdek Assy délky 260 mm. (obr. 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 – Umístění šablony před pokládkou tepelné izolace [11]  

 

Provád ní tepeln izolační vrstvy 
 

 P ed pokládkou tepelné izolace musíme také provést osazení zarážek mezi námětky. 

Tato konstrukce se z izuje proto, aby se tepelněizolační desky nesesouvaly p i kladení 

směrem dolů. Konstrukce bude vytvo ena z pásků z OSB desek o tl. 18 mm a o rozměrech 

200 x 780 mm. Pásky budou uchyceny mezi krokve pomocí ocelových úhelníků  

60 x 60 x 5 mm vždy čty mi vruty 5 x 60 mm. Detaily (viz. p ílohy).   
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 Tepelněizolační vrstva je tvo ena deskami Topdek 022 PIR o rozměrech  

2400 x 1200 mm o tl. 2 x 100 mm. Desky jsou opat eny perem a drážkou a budou se klást  

na sraz, delší stranou rovnoběžně s okapem. Budou se klást ve dvou vrstvách, spáry desek 

musí být prost ídány. P i pokládce desek je nutné dbát na důkladné zasunutí pera do drážky. 

Desky klademe odspoda nahoru (perem směrem nahoru), první desky se dorazí k zarážkám 

z OSB desek. Další desky se kladou směrem nahoru a nasouvají se do drážek. U desek v místě 

námětků se vy ežou otvory a deska se mezi námětky nasune. Po dokončení druhé vrstvy  

se z vy ezaných částí na ežou pásky o tl. 35 mm, které se pomocí nízkoexpanzní pěny nalepí 

na námětky. Dělení materiálu se bude provádět ezáním ruční pilou ocaskou se st ední 

velikostí zubů. P i napojení tepelněizolační vrstvy na ostatní konstrukce se mezi nimi ponechá 

mezera o ší ce cca 5 mm, která se po montáži tepelněizolačních desek vyplní nízkoexpanzní 

montážní pěnou. Vyplnění montážní pěnou se provede hned po položení první vrstvy desek,  

a znova následně po pokládce druhé vrstvy. Veškeré práce budou prováděny ze systémového 

lešení, které bude zhotoveno kolem celého objektu do požadované výšky. 
 

Montáž oken do viký  
 

 Dále se provede usazení plastových oken Veka do st ešních viký ů. Okna se budou 

kotvit pomocí vrůtu 5 x 60 p es parozábranu Topdek Al Barrier do sloupů viký ů. Po ukotvení 

se pomocí lepicí pásky Isocell napojí okno na parozábranu. 
 

Pokládka vrstvy zvyšující vzduchovou nepr zvučnost 
 

 Tato vrstva je navržena OSB desek o tl. 18 mm s úpravou hrany na pero a drážku. 

OSB desky mají rozměry 675 x 2500 mm. Kladou se celoplošně na povrch tepelněizolační 

vrstvy, delší stranou rovnoběžně s okapem a perem směrem nahoru. První ada OSB desek  

se p ipevní vždy dvěma vruty Topdek Assy délky 200 mm ve styku s námětky. Tím bude 

zajištěna stabilita první ady. Další ady desek se nebudou kotvit p ímo ke krokvím,  

ale budou zajištěny proti posunutí vruty, kterými se budou kotvit kontralatě.  
 

 Vrstva OSB desek se nebude provádět najednou. Nejprve se položí se první t i ady 

desek, které vytvo í pás široký 2025 mm (3 x 675 mm). Poté se na něj p ibije okapnice, položí 

pás doplňkové hydroizolační fólie, p išroubují kontralatě a p ibijí st ešní latě (obr. 11). Z této 

konstrukce se bude pokračovat v pokládce dalších pásů až po úroveň h ebene. Poté se celý 

postup zopakuje z druhé strany st echy.  
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Obr. 11 – Pokládka doplňkové hydroizolační vrstvy [11]  

 

 Po dokončení bednění z OSB desek se na spodní hranu osadí a okapnicový plech, 

který se k deskám p ibije pomocí lepenkových h ebíků s velkou hlavou délky 20 mm. Levý 

konec okapnice je cca o 3 mm užší, takže začneme s montáží od levého kraje. Další okapnice 

se do p edchozí bude nasouvat s p ekrytím asi 50 mm a spoj bude vždy zajištěn dvěma 

h ebíky. 
 

Pokládka doplňkové hydroizolační vrstvy 
 

 Tato vrstva bude tvo ena difúzně propustnou fólií Dekten Multi – Pro. Fólie se klade 

na podklad z OSB desek v pásech rovnoběžně s okapní hranou, kde se p ilepí na okapnici 

pomocí integrovaného samolepícího pruhu. Pomocí tohoto samolepícího pruhu se provádí  

i slepení p esahu u fólií. Doplňková hydroizolační vrstva musí být vodonepropustně napojena 

i na navazující konstrukce (viz. detaily). Napojení hydroizolační vrstvy na komín Schiedel  

se provede pomocí těsnícího setu Schiedel, který se p ed její pokládkou p ipevní ke komínu. 

P esah fólií je naznačen na každém pásu u horního i spodního povrchu a musí být dodržován. 

Pásy pomocí mechanické sponkovačky p ichytí k OSB deskám kvůli zajištění stability  

p i jejich pokládce. Nejprve se položí pouze jeden pás ší ky 1500 mm, na který se ukotví 

kontralatě a st ešní latě, ze kterých se bude provádět pokládka dalšího pásu.  
 

Montáž kontralatí a st ešních latí 
 

 Kontralatě jsou navrženy prů ezu 40/50 mm. Kontralatě budou na ezány na délky  

135 mm, kvůli možnosti p ekrytí dalšího pásu fólie Dekten Multi – Pro. Kontralatě budou  

ke krokvím kotveny vždy t emi vruty Topdek Assy, z nichž dva budou délky 360 mm a jeden 

440 mm (obr. 12). Vruty délky 440 mm budou kotveny pod úhlem 30°, kvůli zajištění 

upevnění skladby proti účinkům tíhy krytiny a sněhu (obr. 12). U námětků budou mít vruty 

délku  pouze 200 mm (viz. detaily). Minimální hloubka zašroubování vrutu do krokve  
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je 80 mm. Minimální vzdálenost vrutů od okrajů kontralatě je 200 mm. Aby se p edešlo 

p ípadnému prasknutí palubkového pohledového bednění p i zavrtávání vrtů Topdek Assy, 

provede se p edvrtání otvoru pro vrut až do úrovně palubek vrtákem o  5 mm. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 12 – Způsob kotvení kontralatí ke krokvím [11,10 ]  

 

 Po ukotvení všech kontralatí v pásu následuje kotvení st ešních latí. St ešní latě jsou 

navrženy prů ezu 40/50 mm. Budou ke kontralatím kotveny h ebíky o délce Ř0 mm. Podélné 

čelní napojení st ešních latí se provádí zásadně na kontralati, cca v polovině ší ky kontralatě. 

Pro st ešní krytinu Tondach - Samba 11 je dána osová vzdálenost latí 355 – 380 mm. Celková 

délka kontralatí je 6455 mm. Rozmístění st ešních latí u h ebene a u okapu je z ejmé 

z obrázků uvedených níže. Dle výpočtu vychází osová vzdálenost st ešních latí 37ř mm 

(obr.13). Na kontralati se pomocí „brnkačky“ vyznačí rozmístění jednotlivých st ešních latí. 

St ešní latě se budou klást zespoda rovnoběžně s okapem. Po ukotvení všech latí v prvním 

poli budou sloužit jako plocha pro montáž dalšího pole nad ním. St ešní latě v prostoru 

st ešních oken nepokládáme. H ebenová lať bude uchycena pomocí univerzálního držáku 

h ebenové latě Tondach ke kontalatím vruty 5 x 40 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 – Osové vzdálenosti střešních latí 
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Montáž st ešního okna s použitím okenního dílce Topdek 
 

 Okenní dílce umožňují napojení tepelné izolace rámu st ešního okna Roto na tepelnou 

izolaci st echy a zároveň tvo í pevný podklad pro pohledovou vrstvu ostění. Montáž začneme 

tak, že roz ízneme doplňkovou hydroizolační vrstvu ezem ve směru spádu st echy, vedeným 

cca ve st edu šablony. Následně vyjmeme šablonu za skladby, čímž získám prostor pro 

montáž okenního dílce. Okrajové části šablony vyrobené z PIR uschováme, díl z EPS 

nebudeme pot ebovat. Na odhalené bednění položíme sestavený Topdek okenní dílec  

a rozmě íme jeho finální polohu. Po zamě ení p esné polohy dílce obkreslíme jeho vnit ní 

spodní hranu na povrch asfaltového pásu Topdek Al Barrier. Obkreslený vnit ní obrys tvo í 

linii ezu otvoru v bednění. Nejprve nožem na asfaltový pás vy ežeme parozábranu a poté 

vy ežeme otvor i do palubek pomocí ruční pily ocasky a p ímočaré pily. ez v části boků 

okna vedeme kolmo k d evěnému bednění, ez v dolní části vedeme svisle, ez v horní části 

okna vedeme vodorovně (obr. 14). Dále naneseme na okraj asfaltového pásu ve vzdálenosti 

cca 10 mm od okraje otvoru po celém obvodě souvislý pruh bitumenového tmelu (obr. 14). 
 

 
 

Obr. 14 – Vedení řezu otvoru v bednění a nanesení tmelu na okraj [11] 
 

Topdek okenní dílec umístíme na bednění, vyrovnáme a p itlačíme, tak aby celý obvod dílce 

dosedl do bitumenového tmelu. Je vhodné, když je část tmelu vytlačena za spáry. Tím  

lze kontrolovat dostatečné p itlačení a utěsnění spáry. Okenní dílec dále spojíme pomocí  

4 ks spojovacích plechů k čelní ploše ezu bednění (obr. 15). Dva díly šablony z PIR 

použijeme pro doplnění tepelné izolace nad a pod okenním dílcem (obr. 15). Zbylé spáry  

mezi tepelnou izolací a dílcem vyplníme nízkoexpanzní pěnou. Doplňkovou hydroizolační 

fólii z plochy upravíme tak, aby byla ukončena na horním povrchu okenního dílce.  

Okraj doplňkové hydroizolační fólie p ilepíme těsnící lepicí páskou k hornímu okraji dílce. 
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Obr. 15 – Upevnění dílce k bednění a doplnění tepelné izolace [11]  

 

Nyní oblepíme spodní líc zateplovacího bloku st ešního okna kompresní lepicí páskou Isocell.  

Ke kontralatím p ikotvíme pomocí h ebíků délky Ř0 mm montážní latě pro uchycení st ešního 

okna, které na ně poté namontujeme (obr. 16). Integrovanou parozábranu st ešního okna  

Roto vzduchotěsně p ilepíme k vnit nímu ostění Topdek okenního dílce. Z doplňkové 

hydroizolační fólie vytvo íme límec ukončený na rámu okna a nad st ešním oknem vytvo íme 

odvodňovací žlábek. Následně provedeme montáž lemování okolo okna Roto (obr. 16). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 – Osazení střešního okna na montážní latě a montáž lemování [11] 
 

Dále pak z vnit ní strany ostění těsnící páskou p elepíme rohové spoje jednotlivých částí 

okenního dílce. Dále provedeme vizuální kontrolu těsnosti napojení parozábrany okna  

na ostění. Nakonec namontujeme pohledovou vrstvu ostění z d evěných palubek tl. 12 mm.  

 

Provád ní prostup  ve skladb  Topdek 
 

 V místě prostupu se shora vytvo í otvor v doplňkové hydroizolační vrstvě a v tepelné 

izolaci. Rozměr otvoru v těchto vrstvách bude o cca 200 mm větší, než je  větracího potrubí, 

tedy 225 mm. V odhalené parozábraně a v bednění se následně vytvo í otvor  125 mm. 

Potrubí se vytáhne nad úroveň st ešního pláště a navlékne se na něj těsnící manžeta Isocell 

Airstop. Následně se plocha těsnící manžety nalepí na povrch parozábrany z asfaltového pásu 
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Topdek Al Barrier. Po důkladném utěsnění prostupu se pro vyplnění otvoru v teplené izolaci 

použije materiál Topdek 022 PIR. Vzniklé spáry v tepelné izolaci se vypění nízkoexpanzní 

montážní pěnou. Následně se provede dotěsnění doplňkové hydroizolace v okolí prostupu 

lepicí páskou. Větrací potrubí bude ukončeno prostupovou taškou Tondach s nádstavcem.  

 

 Mezi těmito pracemi zedníci provedou dozdění komínu Schiedel ze st ešních latí  

do požadované výšky. Vrchní hrana komínu bude ve výšce 650 mm nad h ebenem Tondach. 
 

Zateplení st ešních viký  
 

 Viký e budou zatepleny tepelnou izolací Isover TF Profi o tl. 240 mm a obloženy 

cihlovým obkladem Heluz. Desky tepelné izolace mají rozměry 600 x 1000 mm a budou 

lepeny na boční stěny viký ů pomocí lepicí hmoty Cemix 135. Tyto desky budou dole 

položeny na tepelnou izolaci Topdek 022 PIR a naho e budou vytaženy až po úroveň 

kontralatí, tak aby byly v kontaktu se zataplením stropu viký e tepelnou izolací Topdek 022 

PIR, a nevznikaly tak nezataplená místa. Desky budou kotveny ke sloupkům a krokvím 

pomocí vrutů Topdek Assy o délce 260 mm a pomocí izolačních talí ů TTP, které slouží jako 

podložky pod vruty. Tepelná izolace se napojí i na viký ová okna Veka. Provedeme 

p estěrkování tepelné izolace hmotou Cemix. Nakonec se po zatvrdnutí stěrky lepidlem 

Cemix Flex nalepí na stěrku cihlové pásky Heluz.  
 

Osazení klempí ských a ostatních konstrukcí p ed pokládkou st ešní krytiny 
  

 Provede se lemování komína hliníkovým plechem černé barvy o tl. 0,6 mm.  

Na kontralatě se ukotví pomocí h ebíků délky Ř0 mm žlabové háky Satjam Niagara  

„s jazýčkem“ o délce 270 mm (viz. detaily). Žlabové háky budou mít  125 mm a budou 

osazeny ve sklonu 0,5 % směrem ke svodu. Montáž okapových žlabů a svodových rour bude 

provedena až po pokládce st ešní krytiny. Provede se oplechování parapetů u viký ů 

hliníkovým plechem o R. Š. Ř00 mm. 
 

 Po dokončení st ešních háků p ipevníme na nejnižší st ešní lať ochrannou větrací 

m ížku Tondach (obr. 17) a ochranný větrací pás Tondach. Oba dva pásy budou kotveny 

pomocí lepenkových h ebíků s velkou hlavou délky 20 mm po cca 200 mm. 
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Obr. 17 – Osazení ochranné větrací mřížky Tondach [14] 

 

Pokládka st ešních tašek a dalších kontrukcí 
 

 P ed samotnou pokládkou st ešní krytiny se musí st ešní konstrukce očistit  

od nežádoucích nečistot, které by mohly ucpat odvodňovací systém st echy Satjam Niagara. 
 

 Nyní p istoupíme k pokládce st ešní krytiny Tondach – Samba 11. Jedná  

se o posuvnou tašku, která je velkoformátovým výrobkem o ší ce 2Ř0 mm a délce 470 mm. 

Tašky jsou baleny po 7 kusech a budou se na úroveň st echy dopravovat stavebním výtahem 

Geda. S pokrýváním st ešní krytiny se začne v pravém dolním rohu a bude se postupovat 

doleva, od okapu směrem k h ebeni. V druhé adě pod h ebenem se po obou stranách st echy 

osadí větrací tašky Samba 11. Větrací tašky budou osazeny vždy ob pět tašek. V závislosti  

na sklonu st echy 3Ř° budou kotveny ke st ešním latím pouze okrajové tašky, tašky v okapové 

hraně a tašky u h ebene. Kotvena bude každá taška dvěma vruty 5 x 60 mm do st ešní latě.  
 

 Zároveň s pokládkou st ešní krytiny se budou osazovat další dvě konstrukce. První  

je systém sněhových háků Tondach. Protisněhové háky Samba 11 jsou černé barvy a jejich 

rozmístění je závislé na sněhové oblasti. V místě realizace st echy je sněhová oblast III 

s normovým zatížením sněhem 1,5 KN/m2, což odpovídá dle výrobce schématu C (obr. 18). 

 

 

 

Obr. 18 – Schéma rozmístění sněhových zachytávačů Tondach [13] 

 

 Druhou z konstrukcí je Pochůzný systém Tondach. Pochůzný systém se bude skládat 

z 15 ks stoupacích kopletů krátkých a 1 ks dlouhého kompletu, který bude umístěn u komína. 

Pochůzný systém bude začínat na první adě tašek u okapu a povede směrem ke komínu. 
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Postupuje se tak, že se v místě uložení stupně namontuje nad adu st ešních tašek dodatečná 

lať 40/50 mm. Tato lať bude mít délku jednoho pole (cca 1000 mm) a bude p ibita h ebíky 

délky Ř0 mm ke kontralati. Na tuto lať se zavěsí držáky stoupací plošiny, tak aby ležely celou 

svou plochou na krytině (obr. 1ř). Držáky budou na dodatečnou lať p ichyceny vždy dvěma 

vruty 5 x 40 mm. Pomocí dvou šroubů na každém držáku se nastaví vodorovná poloha 

držáků. Na držáky se nakonec upevní pomocí p iložených šroubů stoupací plošina (obr. 1ř). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 – Montáž stoupacího kompletu Tondach [14] 

 

Osazení h ebenáč  a dalších prvk  
 

 Po dokončení pokládky st ešní krytiny na obou stranách st echy se na tašky osadí 

drážkový h ebenáč Tondach. P ed pokládkou samotných h ebenáčů musíme na h ebenovou 

lať položit a p ikotvit větrací pás Tondach. Tento pás je dlouhý 1000 mm a bude k latím p ibit 

h ebíky s velkou hlavou délky 20 mm (obr. 20). Větrací pás se po položení h ebenáčů stlačí  

a jeho límec se tak p izpůsobí tvarům tašky a zajistí dostatečnou vodotěsnost. H ebenáče 

budou uchyceny do h ebenové latě p íchytkou h ebenáče, která se do latě uchytí vždy dvěma 

vruty 5 x 40 mm. Na čela h ebenáčů se po montáži osadí ukončení h ebenáčů Tondach.  

Na jedné straně bude osazeno spodní ukončení a na druhé vrchní ukončení. Ukončení  

se p ichytí na čela h ebenových latí vruty 5 x 60 mm.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 20 – Kotvení větracího pásu Tondach a hřebenáče Tondach [14]  
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 Následně budou na st ešní krytinu rozmístěny držáky hromosvodu. Na h ebenáče 

budou navlečeny držáky hromosvodu po vzdálenosti 1 m. K taškám budou uchyceny držáky 

hromosvodu Samba 11 vždy ob dvě tašky. 
 

 Do žlabových háků se nasunou okapové žlaby Satjam Niagara  125 mm a provede se 

zhotovení st ešních svodů o  100 mm. 

 

 Z lešení okolo objektu se provede podbití krovu d evěnými palubkami o tl. 19 mm. 

Palubky budou k podporám kotveny vruty 5 x 40 mm. Tímto jsou venkovní práce na st eše 

hotovy. 

 

Dokončovací práce st echy uvnit  objektu 
 

 Nyní se provede dokončení prací na konstrukci st echy uvnit  objektu. Na každou 

krokev se u pozednice uchytí latě 40/50mm, délek 300 m. Latě budou ke krokvím ukotveny 

vždy t emi h ebíky délky Ř0 mm (viz. detaily). K latím bude uchyceno bednění za smrkových 

palubek o tl. 12 mm pomocí vrutů 5 x 40 mm. Palubkami se obloží ještě napojení sloupku  

a plastového okna u viký e z důvodu zakrytí viditelné parozábrany a jejího napojení na okno. 
 

 Nakonec se provede dvojitý nátěr všech viditelných prvků krovu a bednění v interiéru 

bezbarvým lakem Hebrol. Konstrukce st ešního pláště musí být ze strany interiéru chráněna 

proti poškození a znečištění, nap . fólií. 
 

 Tímto je celá konstrukce st echy hotova. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 – Pohled na hotovou střechu 
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g) Jakost a kontrola kvality: 

 

 Jakost a kvalita prováděných prací bude v průběhu provádění sledována vedoucím 

čety, stavbyvedoucím a technickým dozorem investora. Kontroly budou prováděny  

p ed zakrytím jednotlivých vrstev. O všech provedených kontrolách bude vždy učiněn zápis  

do stavebního deníku. 
 

 Jakost materiálu bude kontrolována vizuálně p i p evzetí materiálu a bude proveden 

zápis o p evzetí materiálu do stavebního deníku. V jednotlivých etapách realizace musí být 

kontrolovány jakostní vlastnosti dané konstrukce tak, aby byly v souladu s p edepsanými 

požadavky: 

Ve fázi - realizační p ípravy: 

Převzetí pracoviště 

- výškové, rozměrové a směrové zamě ení podkladových konstrukcí  

Kontrola řeziva před použitím 

- vlhkost, odstranění kůry, suky, trhliny 

Nátěry a impregnace prvků 

- atesty výrobců nátěrů 

Ve fázi – realizace: 

Kontrola zhotovení prvků 

- tvar prvků, provedení zá ezů pro spoje a impregnace v zá ezech 

Montáž 

- konstrukce musí být sestavena bez násilného vkládání jednotlivých částí tak, aby se 

zabránilo namáhání prvků a spojů 

- zabezpečení proti nep íznivým vlivům povětrnosti 

- zabezpečení stability konstrukce  

Kontrola osazení prvků dřevěné konstrukce  

- kontrola vzdálenosti a tvaru prvků krovu 

- rozmístění podpůrných a kotevních prvků 

- kontrola rovinnosti nosné konstrukce a bednění 

- kontrola rozmístění st ešních latí 

Kontrola spojů 

- správné dotažení svorníků 

- dostatečné počty h ebíků a vrutů ve spojích dle projektové dokumentace 
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- správnost provedení parozábrany s p edepsanými p esahy 

Kontrola pokládky tepelné izolace 

- zajištění dokonalého spojení jednotlivých tabulí tepelné izolace 

Kontrola pokládky střešní krytiny 

- nesmí docházet k zatékání srážkové vody do st ešního pláště 

 

 

h) Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci: 
 

 Veškeré práce p i provádění st ešní konstrukce musí probíhat v souladu s platnými 

bezpečnostními normami a p edpisy. Montážní práce smí provádět pouze kvalifikovaní  

a zdraví pracovníci způsobilí pro montáž ve výškách, kte í musí mít potvrzení o způsobilosti 

tyto práce provádět. Dále pak musí být obeznámeni s bezpečnostními p edpisy, ádně 

proškoleni a 1 x za 12 měsíců p ezkoušeni. Proškolení pracovníků se zapíše do stavebního 

deníku. 
 

 P i práci ve výškách a nad volnou hloubkou musí být pracovník zajištěn proti pádu.  

U prací do výšky 1,5 m není způsob zabezpečení stanoven, ale vyžaduje také náležitou 

pozornost pracovníků. Ochrana proti pádu z výšky (nad 1,5 m) bude zajišťována dvěma 

nezávislými lany, p ičemž jedno slouží jako nosný prost edek pro výstup, sestup a zavěšení  

v požadované poloze (pracovní lano) a druhé jako záložní (zajišťovací lano). Obě lana budou 

ádně ukotvena k nosným částím st ešní konstrukce. Ná adí a další vybavení užívané p i práci 

je p ichyceno k postroji nebo k sedačce, pop ípadě jinak zajištěno proti pádu. Práce budou 

prováděny dozorem tak, aby zaměstnanec konající práci mohl být v p ípadě nouze neprodleně 

vyproštěn. 
 

 Materiál, ná adí a pracovní pomůcky musí být uloženy, pop ípadě skladovány  

ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 

jak během práce, tak po jejím ukončení. Prostor staveniště musí být zabezpečen proti 

padajícím p edmětům ze st echy p i montáži a to 1,5 m širokým hrazením. 
 

 Vzhledem k lesklému povrchu desek Topdek 022 PIR je z hlediska bezpečnosti 

vhodné p i práci za jasného počasí používat sluneční brýle. Povrch desek je po navlhčení 

kluzký a je tedy nutné p i pohybu na nich dbát zvýšené opatrnosti. 
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Ochranné pom cky individuální ochrany: 
 

- ochranné brýle, p ilby, rukavice 

- bezpečnostní obuv – podrážka musí být bezpečná proti průniku h ebíků 

- bezpečnostní pásy a popruhy – p ipoutat k hlavním nosným prvkům  
 

Musí být dodržovány tyto zákony a na ízení vlády: 
 

- zákon č. 30ř/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví p i práci 

- zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

- zákon č. 25Ř/2000 Sb., Zákon o ochraně ve ejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

- na ízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví p i práci na staveništích 

- na ízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

p i práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- na ízení vlády č. 37Ř/2001 Sb., Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických za ízení, p ístrojů a ná adí 

- na ízení vlády č. 272/2001 Sb., O ochraně zdraví p ed nep íznivými účinky hluku  

a vibrací 

- na ízení vlády č. 4ř5/2001 Sb., Kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prost edků, mycích, čisticích  

a dezinfekčních prost edků 

- na ízení vlády č. 201/2010 Sb., O způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu 

- na ízení vlády č. 16Ř/2002 Sb., Kterým se stanoví způsob organizace práce  

a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit p i provozování dopravy 

dopravními prost edky 

 

 

i) Ekologie: 

 

 Během provádění st ešní konstrukce nedojde žádným způsobem k negativnímu 

ovlivnění životního prost edí zplodinami ani hlukem. Za likvidaci odpadů p i výstavbě bude 

zodpovídat dodavatel stavby, který zajistí rozt ídění odpadů. S odpady bude nakládáno 
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v souladu se zákonem. Nebezpečný odpad bude likvidován pouze firmou, která má k likvidaci 

p íslušného odpadu oprávnění. Práce se budou provádět mimo klidovou dobu, a proto není 

nutné zajistit protihluková opat ení.  
 

P i ochran  životního prost edí musí být dodrženy platné zákony a na ízení: 

- zákon č. 17/1992 Sb., Zákon o životním prost edí 

- zákon č. 114/1992 Sb., Zákon o ochraně p írody a krajiny 

- zákon č. 1Ř3/2006 Sb., Stavební zákon 

- zákon č. 1Ř5/2001 Sb., Zákon o odpadech 

 

 

j) P ílohy: 

 

 Výkres č. 11 Detail u pozednice .............................................................................. M 1:10    

 Výkres č. 12 Detail u h ebene .................................................................................. M 1:10    

 Výkres č. 13 Detail u ukončení stěny ......................................................................   M 1:10   

 Výkres č. 14 Detail u komína .................................................................................. M 1:10 

 Výkres č. 15 Vizualizace krovu   
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3. Tepeln  technické posouzení stavebních konstrukcí 



54 

 

a) Obvodová st na - 1.NP Ěvnit ní teplota 21°Cě: 
 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:     20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:     -15,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního 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  Štuková omítka Cemix    0,015       0,470    17,0 

   2  Zdivo Heluz P15 36.5 P+D   0,365       0,165    7,0 

   3  Cemix 135 - Lepidlo a stěrka  0,004       0,570    20,0 

   4  Isover EPS Greywall   0,150       0,032    60,0 

   5  Cemix 135 - Lepidlo a stěrka  0,005      0,570    20,0 

   6  Cemix Silikátová zatíraná omítka  0,0015       0,650    24,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 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 =   0,965 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu Ř0% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i 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 p evýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 

  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLN N. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 
 

 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 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. 
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  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: 0,113 kg/m2,rok 

  (materiál: Isover EPS Greywall). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0106 kg/m2,rok 

  Roční množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,ř573 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLN N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽůDůVEK JE SPLN N. 
 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 
Grafický výstup z programu TEPLO: 

 

 

 

 

 



56 

 

b) Obvodová st na - Koupelna, 2.NP Ěvnit ní teplota 25°Cě: 
 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:      24,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:     -15,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:    25,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    70,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Keramický obklad   0,006       1,010   200,0 

   2  Stavební tmel   0,001       0,220   1350,0 

   3  Jádrová omítka Cemix   0,015       0,470   17,0 

   4  Zdivo Heluz P15 36.5 P+D   0,365       0,165   7,0 

   5  Cemix 135 - Lepidlo a stěrka 0,004       0,570   20,0 

   6  Isover EPS Greywall   0,150       0,032   60,0 

   7  Cemix 135 - Lepidlo a stěrka  0,005       0,570   20,0 

   8  Cemix Silikátová zatíraná omíta  0,0015       0,650   24,0 
 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,944+0,000 = 0,944 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu Ř0% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i 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 p evýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 

  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLN N. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 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. 
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  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: 0,113 kg/m2,rok 

  (materiál: Isover EPS Greywall). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,04řř kg/m2,rok 

  Roční množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,5355 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLN N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽůDůVEK JE SPLN N. 
 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 

 

Grafický výstup z programu TEPLO: 
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c) Obvodová st na - Suterén Ěnad terénemě: 
 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:     11,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:     -15,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:   12,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    60,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Štuková omítka Cemix   0,015       0,470   15,0 

   2  Zdivo Heluz P15 36.5 P+D   0,365       0,165   7,0 

   3  Omítka cementová   0,015       0,990   19,0 

   4  Cemix 135 - Lepidlo a stěrka  0,004       0,570   20,0 

   5  Isover EPS Perimetr   0,100       0,034   100,0 

   6  Cemix 135 - Lepidlo a stěrka  0,004       0,570   20,0 

   7  Cemix Mozaiková omítka   0,0016       0,360   49,0 
 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,841+0,000 = 0,841 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu Ř0% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i 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 p evýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 

  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLN N. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 

 

 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 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. 
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  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: 0,0ř0 kg/m2,rok 

  (materiál: Isover EPS Perimetr). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,0ř0 kg/m2,rok 

 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0144 kg/m2,rok 

  Roční množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,62řř kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLN N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽůDůVEK JE SPLN N. 
 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 

 

Grafický výstup z programu TEPLO: 

 

 

 



60 

 

d) Obvodová st na - Suterén Ěp ilehlá k zemin ): 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:     11,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:     5,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:   12,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    60,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Štuková omítka Cemix   0,015       0,470   15,0 

   2  Zdivo Heluz P15 36.5 P+D   0,365       0,165   7,0 

   3  Omítka cementová   0,015       0,990   19,0 

   4  Sklodek 40 Special Mineral  0,004       0,210   50000,0 

   5  Cemix 135 - Lepidlo a stěrkova  0,004       0,570   20,0 

   6  Isover EPS Perimetr   0,100       0,034   100,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,387+0,000 = 0,387 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu Ř0% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i 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 p evýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,85 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 

  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLN N. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 

 

 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 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. 
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  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

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

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

  POŽůDůVKY JSOU SPLN NY. 
 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 

 

Grafický výstup z programu TEPLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

e) Podlaha v Suterénu p ilehlá k zemin : 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:     11,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:     5,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:   12,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    70,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Dlažba keramická   0,008       1,010   200,0 

   2  Lepící malta na dlažby   0,003       1,000   70,0 

   3  Cementový potěr   0,060       1,300   20,0 

   4  Sklodek 40 Special Mineral  0,004       0,210   50000,0 

   5  Železobeton 2   0,100       1,580   29,0 

   6  Isover EPS Perimetr   0,100       0,034   60,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,712+0,000 = 0,712 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,926 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu Ř0% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i 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 p evýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,85 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,31 W/m2K 

  

  Požadavek U,N byl stanoven pro podmínku vyloučení povrchové kondenzace. 
  

  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLN N. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
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 III. Požadavek na pokles dotykové teploty Ěčl. 5.3 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: studená podlaha 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   12,61 C 

  POŽůDůVEK JE SPLN N. 

 

 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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f) Strop mezi Suterénem a 1.NP: 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:     20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:     12,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:     12,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního 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  Podlahové linoleum   0,0035       0,170   1000,0 

   2  Anhydritová směs   0,050       1,200   20,0 

   3  PE folie   0,0001       0,350   144000,0 

   4  Isover EPS 100 Z   0,100       0,037   30,0 

   5  Strop Heluz   0,250       1,100   23,0 

   6  Jádrová omítka   0,015       0,470   17,0 
 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,174+0,000 = 0,174 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,925 

  

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

  na vnit ním povrchu Ř0% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i 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 p evýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,31 W/m2K 

  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLN N. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 

 

 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 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. 
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  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

  POŽůDůVKY JSOU SPLN NY. 
 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 

 

 

Grafický výstup z programu TEPLO: 
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g) St ešní plášť - TI nad krokvemi Topdek: 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:    20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního 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  Palubky   0,020       0,180           157,0 

   2  TOPDEK AL BARRIER   0,0022       0,210       28000,0 

   3  TOPDEK PIR 022+Námětky  0,160       0,027       15,0 

   4  TOPDEK PIR 022   0,040       0,022       15,0 

   5  OSB desky   0,018       0,130       50,0 

   6  DEKTEN MULTI-PRO   0,0008       0,390          105,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,970 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu Ř0% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i 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 p evýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,12 W/m2K 

  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLN N. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 
 

 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 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. 
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  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 p i venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽůDůVKY JSOU SPLN NY. 
 

 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 

 

Grafický výstup z programu TEPLO: 
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4. Energetický štítek obálky budovy, tepelné ztráty objektu   
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a) Energetický štítek obálky budovy: 
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b) Tepelné ztráty objektu: 

 

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, POT EBY TEPLů Nů VYTÁP NÍ ů   
 PR M RNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLů 
 

 Název objektu :  Bakalá ská práce 

 Zpracovatel :  Ivo Toláš 

 Datum :  8.3.2013 

 

 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :        -15.0 C 

 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :      7.8 C 

 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :         1.45 

 Průměrná vnit ní teplota v objektu Ti,m :            18.6 C 

 Půdorysná plocha podlahy objektu A :           264.0 m2 

 Exponovaný obvod objektu P :             38.1 m 

 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :              890.0 m3 

 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :          85.0 % 

 Typ objektu :                      bytový 

 

 ZÁV REČNÁ P EHLEDNÁ TůBULKů VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 

 

 Označ.  Název  Tep-  Vytáp ná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
 p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 

   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     

  1/   1                 12.0      88.0    158.3        867   15.6%   32.13 
           

  2/   1                 21.0      88.0    213.0       2394   43.2%   66.49 

  2/   1                 21.0      88.0    222.0       2282   41.2%   63.40 
           

  

 Součet:      264.0     593.3      5543  100.0%    162.02 

 

 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 

 Součet tep.ztrát Ětep.výkoně Fi,HL     5.543 kW  100.0 % 
 

 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     3.537 kW    63.8 % 

 Součet tep. ztrát větráním Fi,V     2.007 kW    36.2 % 

 

 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:      Fi,T/m2: 

  

 Obvodová stěna-      0.277 kW     5.0 %     104.9 m2        2.6 W/m2 

 Okna+dve e           1.201 kW    21.7 %      40.4 m2        29.8 W/m2 

 Garážová vrata       0.279 kW     5.0 %       6.0 m2        46.6 W/m2 

 Podlaha              0.084 kW     1.5 %      88.0 m2         1.0 W/m2 

 Strop                0.000 kW     0.0 %     176.0 m2        0.0 W/m2 

 Obvodová stěna       0.886 kW    16.0 %     175.8 m2        5.0 W/m2 

 St echa              0.511 kW     9.2 %     118.2 m2        4.3 W/m2 

 Tepelné vazby      0.299 kW     5.4 %         ---            ---   
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 P IBLIŽNÁ M RNÁ POT EBů TEPLů Nů VYTÁP NÍ PODLE STN 730540: 
 

 Uvažované hodnoty : - obestavěný objem Vb =        890.00 m3 

      - průměr. vnit ní teplota Ti =      18.6 C 

      - vnější teplota Te =         -15.0 C 

      - násobnost výměny n =          0,5 1/h 

      - prům. výkon int. zdrojů tepla =      4 W/m2 

      - propustnost oken g =          0,5 

      - energie slun. zá ení =      200 kWh/m2,a 
 

Uvedená propustnost a energie slunečního zá ení se uvažují pro všechna okna vzhledem k   
  tomu, že součástí  zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  

 Pot eba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:         8523 kWh/a 

 Pot eba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:                      9645 kWh/a 

 P ibližný tepelný zisk ze slunečního zá ení Qs:      2319 kWh/a 

 P ibližný tepelný zisk z vnit ních zdrojů tepla Qi:     5280 kWh/a 
  

 Výsledná pot eba tepla na vytápění Qh:                              10949 kWh/a 
  

 Vypočtená p ibližná m rná pot eba tepla E1 =   12.30 kWh/m3,rok 
 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011) 
 

 Název úlohy:   Bakalá ská práce 

 

 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápěných zón budovy V =  890,0 m3 

 Plocha ohraničujících konstrukcí A =  533,3 m2 

 P evažující návrhová vnit ní teplota Tim:  21,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
  

 Pr m rný součinitel prostupu tepla budovy Ěčl. řě 
  

 Požadavek:  
  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,55 W/m2K  

 Výsledky výpočtu: 
  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,20 W/m2K 
 

 U,em < U,em,N ... POŽůDůVEK JE SPLN N. 
  

 Splnění požadavků na součinitel prostupu tepla pro dílčí obalové konstrukce 

 vyžaduje současně, aby hodnota U,em nep ekročila limit odvozený z požadavků 

 pro dílčí konstrukce U,em,req = Suma(A*U,req*b)/Suma(A) + 0,06 =  0,90 W/m2K 

  

 U,em < U,em,req ... LIMIT JE DODRŽEN. 
 

 Klasifikační t ída prostupu tepla obálkou budovy Ěčl. C.2ě 
  

 Klasifikační t ída:  B 

 Slovní popis:  úsporná 

 Klasifikační ukazatel CI:  0,4 
 

 Ztráty 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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Grafický výstup z programu ZTRÁTY: 
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5. Harmonogram postupu prací pro technologickou etapu “St echa“   
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6. Položkový rozpočet technologické etapy “St echa“   
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Seznam použitých výpočetních program    
 

Microsoft Office Word 2007 

Microsoft Office Project 2003 

AutoCAD 2009 

ArchiCAD 16 

Svoboda, Z.: Výpočtový program Teplo 2010 

Svoboda, Z.: Výpočtový program Ztráty 2010 

KROS plus 

Microsoft Office Project 
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