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Anotace bakalářské práce 

Obsahem této bakalářské práce je projekční návrh nízkoenergetického rodinného domu             

a technologický postup pro realizaci střechy. Bakalářská práce sestává ze čtyř částí. První část 

obsahuje technickou zprávu ke stavební části. Druhá část řeší technologický postup realizace 

střechy. Třetí částí je položkový rozpočet technologické etapy „Střecha“. Ve čtvrté části řešíme 

časový harmonogram technologické etapy „Střecha“. V příloze bakalářské práce je uvedena 

spotřeba materiálu Knauf, tepelné posouzení střechy a obvodového pláště a výkresová 

dokumentace. 

 

Annotation of Bachelor’s thesis 

The content of this bachelor’s work is work out a lay-out of low energy family house and 

technologic process of implementation of roof. Bachelor’s work consist of four parts. The first 

part includes technical report to construction part. The second part solves technologic process 

of implementation of roof. The third part is the itemized budget of  technological phase „the 

Roof“. In the fourth part we solve time schedule of technological phase „the Roof“. In the 

enclosure of bachelor´s work is stated a consumption of Knauf material, thermal assessment of 

the roof and cladding and drawings.  

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce  Dagmar Hermannová 
 

- 7 - 

 

Obsah bakalářské práce: 

Část I……………………………………………………………………………..  12 

A. Souhrnná technická zpráva …………………………………………………..  13 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení …………………..  13 

 1.1 Zhodnocení staveniště……………………………………………….  13 

 1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby………………………..  13 

 1.3 Technické řešení …………………………………………………….  14 

 1.4 Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu …………..  16 

 1.5 Řešení dopravní a technické infrastruktury ………………………….  16 

 1.6 Vliv stavby na životní prostředí ……………………………………..  16 

 1.7 Bezbariérové řešení okolí stavby …………………………………….  16 

 1.8 Průzkumy a měření …………………………………………………..  17 

 1.9 Geodetické podklady…………………………………………………  17 

  1.9.1 Členění stavby ……………………………………………..  17 

 1.10 Vliv stavby na okolí ………………………………………………..  17 

 1.11 Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků ………………………….  17 

2. Mechanická odolnost a stabilita ………………………………………………  17 

3. Požární bezpečnost ……………………………………………………………  18 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí ……………………………….  18 

5. Bezpečnost při užívání ……………………………………………………….  19 

6. Ochrana proti hluku ………………………………………………………….  19 

7. Úspora energie a ochrana tepla ………………………………………………  19 

8. Bezbariérová řešení stavby …………………………………………………..  19 

9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy …………………………….  19 

10. Ochrana obyvatelstva ………………………………………………………  19 

Část II ………………………………………………………………………….  20 

Technologický postup realizace střechy ……………………………………….  20 

1. Obecné informace …………………………………………………………..  20 

 1.1 Základní vstupní informace o vnitřních a vnějších podmínkách ….  20 



Bakalářská práce  Dagmar Hermannová 
 

- 8 - 

 

2. Materiály …………………………………………………………………….  21 

 2.1Základní a pomocné materiály …………………………….………..  21 

 2.2 Údaje o dodavateli, způsobu dodávání, manipulace, skladování …..  22 

 2.3 Kdo rozhoduje o převzetí dodávky ………………………………...  22 

 2.4 Průměrné spotřeby …………………..……………………………...  23  

3. Pracovní podmínky ………………………………………………………….  24 

 3.1 Příprava pracoviště, úprava prostorů, osvětlení, teplota prostředí …  24 

4. Převzetí pracoviště …………………………………………………………..  24 

 4.1 Podmínky pro převzetí ……………………………………………..  24 

 4.2 Způsob převzetí, kdo je provádí, kam se zapisuje ………………….  24 

5. Obecné pracovní podmínky ………………………………………………….  24 

 5.1 Požadované povětrnostní podmínky ……………………….…...…...  24 

 5.2 Požadavky na předcházející činnosti ………………………………..  25 

 5.3 Další podmínky, jejichž nedodržení by ovlivnily výslednou činnost .  25 

 5.4 Požadavky na práci v zimním období ……………………………….  25 

 5.5 Instruktáž pracovníků ………………………………………………..  25 

6. Personální obsazení ……………………………………………………………  25 

 6.1 Složení pracovní čety, počet pracovníků ……………………………..  25 

 6.2 Požadované kvalifikace jednotlivých pracovníků ……………………  25 

 6.3 Povinnosti a odpovědnost jednotlivých pracovníků ………………….  25 

7. Stroje a pracovní pomůcky …………………………………………………….  26 

 7.1 Potřebné stroje, pracovní pomůcky, ochranné prostředky a pomůcky .  26 

8. Pracovní postupy ………………………………………………………………. 26 

 8.1 Popis technologického postupu ……………………………………….. 26 

 Krok 1 ……………………………………………………………………..  26 

 Krok 2 ……………………………………………………………………… 26 

Krok 3 ……………………………………………………………………… 26 

Krok 4 ……………………………………………………………………… 27 

Krok 5 ……………………………………………………………………… 27 



Bakalářská práce  Dagmar Hermannová 
 

- 9 - 

 

Krok 6 …………………………………………………………………….  29 

Krok 7 …………………………………………………………………….  29 

Krok 8 …………………………………………………………………….  29 

Krok 9 …………………………………………………………………….  31 

Krok 10 …………………………………………………………………..  31 

Krok 11 …………………………………………………………………..  31 

Krok 12 ………………………………………………………………….  31 

Krok 13 ………………………………………………………………….  32 

Krok 14 ………………………………………………………………….  32 

Krok 15 ………………………………………………………………….  32 

Krok 16 ………………………………………………………………….  33 

Krok 17 ………………………………………………………………….  34 

Krok 18 ………………………………………………………………….  34 

Krok 19 ………………………………………………………………….  34 

Krok 20 ………………………………………………………………….  35 

Krok 21 ………………………………………………………………….  35 

Krok 22 ………………………………………………………………….  36 

Krok 23 ………………………………………………………………….  36 

8.2 Nejčastější chyby vyskytující se v technologickém postupu ……….  37 

9. Jakost a kontrola kvality ……………………………………………………..  38 

 9.1 Technické parametry a údaje ……………………………………….  38 

 9.2 Požadované kontroly a zkoušení …………………………………...  38 

 9.3 Stanovení převzetí dílčích prací, které budou zakryty ……………..  39 

 9.4 Dokumentace o provedených zkouškách, kde se zapisují …………  40 

10. Bezpečnost a ochrana při práci ……………………………………………  40 

 10.1 Seznam bezpečnostních norem ………………………………….  40 

 10.2 Soupis ochranných pomůcek a bezpečnostních opatření …………  40 

Část III ……………………………………………………………………….  41 

Položkový rozpočet technologické etapy „Střecha“ ………………………….  41 



Bakalářská práce  Dagmar Hermannová 
 

- 10 - 

 

Část IV ………………………………………………………………………..  44 

Časový harmonogram technologické etapy „Střecha“ ………………………  44 

Seznam použité literatury a odkazů ………………………………………….  46 

Seznam příloh ………………………………………………………………..  56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce  Dagmar Hermannová 
 

- 11 - 

 

Seznam použitého značení: 

A 13 – šrouby pro spojování ukotvení plech ke dřevěné konstrukci 
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Část I. 

Akce:  Rodinný dům Sandra 

  Kladeruby 166, 756 43 p. Kelč 

Stupeň: Projektová dokumentace k ohlášení stavby 

Investor: Dagmar Hermannová 

  Kladeruby 92, 756 43 p. Kelč 

 

 

Projektant: Dagmar Hermannová 

 

A. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Obsah: 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

1.1 Zhodnocení staveniště 

1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

1.3 Technické řešení 

1.4 Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

1.5 Řešení dopravní a technické infrastruktury 

1.6 Vliv stavby na životní prostředí 

1.7 Bezbariérové řešení okolí stavby 

1.8 Průzkumy a měření 

1.9 Geodetické podklady 

1.10 Členění stavby 

1.11 Vliv stavby na okolí 

1.12 Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

3. Požární bezpečnost 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

5. Bezpečnost při užívání 

6. Ochrana proti hluku 

7. Úspora energie a ochrana tepla 
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8. Bezbariérové řešení 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy 

10. Ochrana obyvatelstva 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

11.1  Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

11.2 Zásobování vodou 

11.3 Zásobování energiemi 

11.4 Řešení dopravy 

11.5 Povrchové úpravy okolí 

11.6 Elektronické komunikace 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

1.1 Zhodnocení staveniště 

Objekt je situován na stavební parcele č. 195/3 o celkové výměře 1625 m2 v katastrálním 

území Kladeruby, nachází se v obytné zóně „Záhumení“. Vjezd na pozemek je příjezdová 

komunikace k rodinným domům (asfaltová komunikace šíře 5m). Parcela je situována v mírně 

svažitém území (jižní svah s převýšením 2 m). Pozemek zatím slouží jako zemědělská půda 

zarostlá travnatým povrchem. Základová půda je tvořena převážně jílovými hlínami pevné 

konzistence, vrchní vrstva je hlína písčitojílovitá pevné konzistence. V území nebylo zjištěno 

riziko pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina spodní vody. 

Pozemek není oplocen, vjezd situován ve středu jižní strany pozemku. Ve dvou třetinách jižní 

strany pozemku se nachází plotový pilíř napojení elektřiny se zásuvkovou skříní. Vodovod je 

napojen do vodoměrné šachty z uličního řádu (na parcele, 5m od hrany jižní strany pozemku). 

Inženýrské sítě jednotné kanalizace a plynu jsou vedeny vedle komunikace vedoucí k rodinným 

domům. 

 

1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Objekt rodinného domu Sandra je situován v obytné zóně: „Záhumení“. Poloha je 

určena hranicí komunikace vedoucí k přilehlým domům. Podélná osa objektu (orientace V – Z) 

je vodorovná s osou komunikace vedoucí k sousedním domům. Vjezd na pozemek navazuje    

na zpevněnou šikmou plochu, příjezd ke garáži, která je na východní straně pozemku. Pěší 
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vstup je od mobilní komunikace oddělen výškově, betonovými pohledovými tvárnicemi. 

Objekt splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. 

Půdorys objektu rodinného domu Sandra je ve tvaru obdélníku. Stavba je o třech 

podlažích. Vstup do objektu je v 1. NP z jižní strany objektu. Vede přes zádveří do chodby. 

Z chodby do kuchyně s jídelním koutem, obývacího pokoje, pracovny a koupelny s WC.        

Na chodbě se nachází schodiště do 1. PP a 2. NP.  

Z chodby schodištěm sejdeme do sklepních prostor. V těch se vpravo od schodiště 

nachází technická místnost, rovně dílna a vlevo je průchod do chodby. Tato chodba vedoucí   

do garáže, do koupelny s WC, je zároveň vstupní chodbou vedlejšího vchodu do domu.  

 Schodištěm z 1. NP se dostaneme do 2. NP, které je podkrovené. Z chodby 2. NP 

můžeme vstoupit zleva na WC, do koupelny, ložnice, a dětských pokojů. Ve všech místnostech             

i nad rodištěm je osazeno střešní okno. Na chodbě se jsou v podhledu zabudovány půdní 

schody, kterými se dostaneme do podstřešních prostor, kde je osazen střešní výlez pro vstup    

na šikmou střechu rodinného domu. 

 

1.3 Technické řešení 

Základy 

 Na základě inženýrsko – geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 

jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na betonových pasech z prostého betonu C16/20. 

Beton základové desky C20/25 tloušťky 200 mm, v místě založení schodiště deska vyztužena 

KARI sítí. Vnější stranou základu je deska VELOX WSD 35. 

 

Konstrukční systém 

 Obvodové nosné stěny jsou betonovány do ztraceného bednění z desek VELOX 

v tloušťce 420 mm, použit beton C 20/25. Vnější deska VELOX WS – EPS plus 235 s tepelnou 

izolací tl. 200mm, vnitřní deska WSD 35. Vnitřní nosné stěny jsou betonovány do ztraceného 

bednění z desek VELOX, v tl. 300 mm, použit beton C 20/25, oboustranně desky WSD 35. 

Příčky jsou navrženy v tl. 75 mm ze systému VELOX. Překlady betonovány a jsou vyztuženy 

prostorovou filigránovou armaturou, součást systému VELOX. 

 

Stropy 

 Stropní konstrukce 1. S a 1. NP je ze ztraceného bednění systému VELOX vyztužené 

výztužnými žebry. Tloušťka stropu 220 mm, beton C 20/25. Jako výztuž nad ztraceným 

bedněním použita KARI síť s oky 150 x 150 mm. Zároveň se stropní konstrukcí je v jedné 
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výškové úrovni betonován ztužující věnec. Na nosnou stropní konstrukci je montován             

na ocelový rošt sádrokartonový podhled. 

 Stropní konstrukce v 2. NP tvoří nosná konstrukce kleštin. Mezi kleštinami tepelná 

izolace Isover Multimax 30 v tloušťce 2 x 80 mm. Pod krokvemi první vrstva tepelné izolace 

Isover UNIROL PROFI v tloušťce 140 mm, vloženou mezi pomocné trámky 140 x 60 mm, 

které jsou přikotveny vruty 7 x 160 mm ke krokvím. Na tuto první vrstvu je vložena druhá 

vrstva tepelné izolace pod krokvemi. Pásy tepelné izolace Isover UNIROL PROFI v tloušťce 

50 mm. Tepelná izolace je vložena mezi pomocné trámky 50 x 50 mm, které jsou kotveny 

vruty 5 x 80 mm na pomocné trámky první vrstvy zateplení pod krokvemi. Na podkrovní 

dřevěnou konstrukci je montován ocelový rošt, na něj sádrokartonový podhled.  

 

Schodiště 

 Vertikální komunikace v objektu je vyřešena dvěma zatočenými jednoramennými 

pravotočivými schodišti, a to z 1. S do 1. NP a z 1. NP do 2. NP. Konstrukce schodiště 

desková. Schodiště je tvořeno ztraceným bedněním z desek VELOX, beton 20/25, vyztuženo 

betonářskou ocelí. Proveden výpočet schodiště (viz.příloha č. 4 ). Zábradlí dřevěné kotvené    

na schodišťové stupně. Schodišťové stupně obloženy dřevem. 

 

Zastřešení 

 Střecha šikmá se sklonem 50°. Konstrukce střechy je krovová dřevěná. Skládá             

se z pozednice profil 200 x 200 mm, kleštiny 160 x 60 mm, krokve 80 x 160 mm, střešní latě   

a kontralatě profil 60 x 40 mm. Na krokve jsou nabity kontralatě, difuzní folie Tyvek, latě        

a plechová střešní krytina BORGA elegant v černé barvě. Množství použitého řeziva je 

uvedeno ve výpisu řeziva (viz. tabulka 1). Do zastřešení se počítají pomocné konstrukce 

střešních oken, střešního výlezu, půdních schodů i pomocné trámky zateplení podkroví. 

Pomocné trámky první vrstvy zateplení pod krokvemi jsou profilu 60 x 140 mm, druhé vrstvy 

zateplení pod krokvemi 50 x 50 mm, konstrukční trámky pro půdní schody jsou profilu          

60 x 160 mm. Součinitel prostupu tepla zastřešení je U = 0,08 W/m2K  < Un = 0,11 W/m2K. 

 

Vnější plochy 

 Vjezd na pozemek navazuje na zpevněnou šikmou plochu, příjezd ke garáži, která je   

na východní straně pozemku. Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen výškově, 

betonovými pohledovými tvárnicemi. Podél západní strany stavby je jednoramenné 

železobetonové schodiště vedoucí k bazénu a do zahradní části. Nedílnou součástí stavby je 



Bakalářská práce  Dagmar Hermannová 
 

- 16 - 

 

zahradní úprava s oplocením a drobnou architekturou. Plochy zatravněny, z levé strany bazénu 

pás živého plotu v délce cca 9m. V severovýchodní části zahrady jsou osazeny ovocné stromy. 

Plochy vjezdu na pozemek a komunikace pro pěší jsou provedeny ze zámkové betonové 

dlažby. 

 

1.4 Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

Dešťové a splaškové vody budou svedeny do jednotné veřejné kanalizační sítě.  

Bude provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu řádu DN 50 PE vedoucí        

v komunikaci k sousedním domům v majetku VaK. 

Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna HDS. 

Napojení k STL plynovodu STL PE 65 bylo již provedeno. Na hranici pozemku je 

umístěna skříň s HUP. 

Napojení na veřejnou komunikaci přímé z výjezdu z pozemku. 

 

1.5  Řešení dopravní a technické infrastruktury 

Napojení na veřejnou komunikaci přímé z výjezdu z pozemku. 

Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen výškově, betonovými pohledovými 

tvárnicemi. 

1.6 Vliv stavby na životní prostředí 

Vytápění rodinného domu bude probíhat pomocí plynového kotle s max. výkonem 

35kW. Odkouření bude vyvedeno přes zeď. 

Dešťové a splaškové vody budou svedeny do jednotné veřejné kanalizační sítě.  

Stavební suť, stavební materiál apod. budou odvezeny na nejbližší řízenou skládku     

dle příslušných předpisů – zajistí dodavatelská firma. 

Protikorozní ochrana konstrukcí bude provedena ochranným nátěrem. 

K ukládání odpadků budou sloužit odpadní nádoby na směsný komunální odpad,         

na tříděný odpad jsou kontejnery v obci. Budou likvidovány v rámci likvidace pevného 

domovního odpadu v obci. 

Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech prací, 

nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

 

1.7 Bezbariérové řešení okolí stavby 

Není potřeba řešit bezbariérový přístup do domu. 
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1. 8 Průzkumy a měření 

Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace              

a zaměření projektantem. 

 

1. 9 Geodetické podklady 

 Katastrální mapa 1:20000, výškopisné a polohopisné zaměření. 

 1. 9. 1 Členění stavby: 

Stavba je členěna na stavební objekty: 

SO 01 – Stavebně – technická řešení 

SO 02 – Zpevněné plochy 

SO 03 – Kanalizace 

SO 04 – Přípojka plynu 

SO 05 – Přípojka vody 

SO 05 – Přípojka NN 

SO 07 – Terenní a sadové úpravy 

 

1.10 Vliv stavby na okolí  

 Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný podstatný vliv. 

  

1.11 Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků  

 Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci (č. 309/2006 Sb.) včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané 

výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby nebudou prováděny speciální 

pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení. Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu 

bude stanoven způsob zajištění bezpečnosti práce podle ČSN EN 1050 (83 3010), ČSN ISO (01 

8010), ČSN 26 9030. 

 Pro kotelny platí  ČSN 07 0703 včetně změny č.6. 

 Dále budou respektovány ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a na něj 

navazující ustanovení vlády. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 Řešeno ve statickém výpočtu, který není součástí této zprávy. 
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3. Požární bezpečnost 

 Řešeno v Požárně bezpečnostní zprávě, která není součástí této zprávy. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 

použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými odpady bude 

nakládáno v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací      

nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci 

stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky 

č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 

 

Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 

o minimalizovat vznikání odpadů 

o separovat jednotlivé druhy odpadů 

o uplatňovat zásady maximální recyklace 

o minimalizovat odpady k přímému skladování. 

 

Kategorie odpadů 

Stavební a demoliční odpady – předpokládané množství a způsob nakládání 

     (t/rok)  kategorie odpadu 

17 01 01 Beton   0,5 t  O 

17 02 01 Dřevo   0,5 t  O 

17 02 02 Sklo    0,2 t      O 

17 02 03 Plasty   0,2 t  O 

17 04 05 Železo a ocel  1,0 t  O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

 

Odpady vzniklé provozem   

     (t/rok)  kategorie odpadu nakládání s odpadem 

20 01 21*ZÁŘIVKY   0,01 t  N   TS Val. Meziříčí 

20 03 01 Směsný komunální odpad 0,6 t  O   TS Val. Meziříčí 
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5. Bezpečnost při užívání 

 Stavební úpravy bezpečnost při užívání negativně neovlivní. Provede se provizorní 

oplocení staveniště. 

 Bezpečnost při užívání nebude ohrožena. 

 

6. Ochrana proti hluku 

 Ochrana proti hluku nebude potřeba, protože obytná zóna se nachází v klidové lokalitě. 

Hluk v budově bude eliminován okny se standardní zvukovou izolací. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 Tepelné izolace budou splňovat požadavky vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka objektu 

bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540 – 2 a měrnou energetickou spotřebu dle 

vyhlášky č. 291/2001. Tepelně technické posouzení střešní konstrukce a obvodového pláště 

odpovídá hodnotám nízkoenergetického rodinného domu (viz. příloha 2, příloha 3). V domě 

bude použito tepelné čerpadlo vzduch – voda. Úspora energie bude také zajištěna plastovými 

okny s izolačním trojsklem a orientací oken na slunečné strany domu. 

 

8. Bezbariérové řešení stavby 

Není potřeba řešit bezbariérový přístup do domu. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

 V dané lokalitě nevznikají zásadnější vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 Provede se provizorní oplocení staveniště. 
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Část II. 

Technologický postup realizace střechy 

1. Obecné informace: 

1.1 Základní vstupní informace o vnitřních a vnějších podmínkách. 

- Před započetím tesařských prací jsou hotovy svislé nosné konstrukce a štíty. Proběhne 

kontrola svislosti půdní nadezdívky a štítů, dále sklon vybetonovaných štítů.  

-  Před osazením střešních oken je kontrolována osová vzdálenost krokví. 

- Před kladením střešní krytiny je zkontrolována řádná pokládka difuzní folie a správná 

vzdálenost střešních latí. Pokrývačské práce včetně lemování, osazení střešních oken a výlezu 

bude provádět odborně kvalifikovaná firma. 

- Po skončení všech pokrývačských prací je zkontrolována vodotěsnost lemování střešních 

oken a střešního výlezu. 

- Před osazení okapních žlabů bude provedena kontrola sklonu okapových háků. 

- Mezi všemi vrstvami tepelné izolace jsou provedeny kontroly možných tepelných mostů, 

těsnost parobrzdy. 

- Před zakrytím sádrokartonovými deskami, zkontrolovány elektrorozvody, řádné ukotvení 

přímých závěsů a osová vzdálenost CD profilů. 

- Před předáním pracoviště malířské četě kontrola hladkosti spojů sádrokartonových desek, 

svislost ostění u střešních oken. 

- Před zakrytím každé konstrukce je stavbyvedoucí povinen vyzvat technický dozor investora 

k převzetí před zakrytím. 
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2. Materiály: 

 

2.1 Základní a pomocné materiály. 

Základní materiály:  

- závitová tyč, řezivo dle výpisu řeziva PROXIMA, difuzní folie TYVEK, 

- lemování střešních oken a výlezu VELUX, střešní okna VELUX, střešní výlez 

VELUX, 

- pozinkovaná ocelová střešní krytina BORGA, zavětrování štítu BORGA, hřebenáč 

BORGA,  

- skelná izolace ISOVER, páska ISOVER VARIO KB1, páska ISOVER VARIO 

MultiTape SL, tmel ISOVER VARIO DoubleFit, parobrzda ISOVER VARIO KM DUPLEX 

UV, 

- CD profily, sádrokartonové desky KNAUF, přímý závěs CD profilů, stěrková hmota 

na začištění spár Knauf Uniflott, finální stěrková hmota Rodband Finish na spáry, krycí 

výztužná páska papírová a skelná, 

- lazura na dřevo, malířská barva,  

- půdní schody Fakro LTK Thermo. 

Pomocné materiály:  

- tesařské pracovní pomůcky, 

- připojovací materiál střešní krytiny, žlabových háků a lemování, hřebíky, vruty, tmel, 

molitanové těsnění pod hřebenáč, větrací pás hřebene, ochranný pás proti ptákům, klempířské 

pracovní pomůcky, tmel, hmoždinky pro ukotvení svodových objímek, 

- sponkovací nářadí, nůž, vrtačka, pomocné dřevěné trámky pod krokve, vruty, pistole  

na tmel, metr, 

 - vrtačka, nůž, metr, pilník, šrouby TN, LB, FN, široká stěrka, brousící mřížka, 

 - malířské a natěračské pracovní pomůcky. 
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2.2 Údaje o dodavateli, způsob dodání, manipulace, skladování. 

Dodavatelem řeziva firma PROXIMA a.s., řezivo bude dodáno nákladní dopravou, 

volně loženou, latě ve svazcích. Skladování na staveništi na zpevněné ploše, chráněno proti vlhkosti 

a povětrnostním vlivům. 

Střešní krytina a její příslušenství bude dodána firmou BORGA, nákladní dopravou     

na paletě, chráněné proti oděru a povětrnostním vlivům. Na staveništi skladována na zpevněné 

ploše. Připojovací materiál dodán v boxech, tmel, molitanové těsnění, na staveništi skladováno 

v uzamykatelném skladu. 

Střešní okna a střešní výlez dodává firma VELUX, nákladní dopravou v kartonových 

obalech odolných proti oděru a povětrnostním vlivům. Na staveništi skladováno 

v uzamykatelném skladu. 

Okapový systém včetně příslušenství dopraví firma BORGA, nákladní dopravou, 

společně s krytinou, na paletě, chráněné proti oděru a povětrnostním vlivům. Na staveništi 

skladováno na zpevněné ploše, příslušenství v uzamykatelném skladu. 

Hřebíky, vruty, závitové tyče, chemická kotva dodána tesařskou firmou, provádějící 

tesařské práce. 

Tepelné izolace v balících, pásky, těsnící hmotu, difuzní folii a parobrzdu v rolích dodá 

firma Divize Isover, Saint - Gobain Construction Products CZ a.s., nákladní dopravou. Vše 

bude skladováno v uzamykatelném skladu. 

Sádrokartonové desky, CD profily, úchyty profilů, krycí pásku, tmely a příslušenství 

dodáno nákladní dopravou firmou Knauf Praha spol. s r.o., oblastní pobočkou pro Moravu. 

Materiál bude uložen v uzamykatelném skladu. 

Půdní schody budou dodány kompletně smontovány firmou FAKRO CZECH s.r.o., 
dopravou je zásilková služba. Skladovány budou v uzamykatelném skladu. 

 

2.3 Kdo rozhoduje o převzetí dodávky. 

O převzetí dodávky rozhoduje stavbyvedoucí. 
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2.4 Průměrné spotřeby. 

Spotřeba řeziva viz. výpis řeziva (tabulka č. 1 ). 

Střešní okna v počtu 7 ks, včetně příslušenství a lemování.  

Střešní výlez 1 ks, včetně příslušenství a lemování. 

Střešní krytina 109,6 m2, lemování 17,4 m, hřebenové krytí 12,6 m, včetně 

připojovacích, dokončovacích a těsnících materiálů dle požadavků výrobce. 

Difuzní folie spotřeba 126,1 m2. 

Střešní žlab v délce 25,2 m, střešní svod v délce 13,1 m, 2 x koleno 45°, žlabový hák  

26 ks, svodová objímka 8 ks. 

Parobrzda spotřeba 111 m2. Páska KB1 3ks, páska MultiTape SL 2ks, tepelná izolace 

80 mm 202 m2, tepelná izolace 140 mm 101 m2, tepelná izolace 50 mm 101m2. 

CD profily 255 m, přímé závěsy 505 ks, sádrokartonová deska GKBI 19 m2, GKB      

75 m2. Při výpočtu spotřeby materiálu na podhledovou konstrukci jsme se také řídili 

doporučením firmy Knauf (viz. Příloha 1). 

Xyladecor EXTRA odstín modřín 5l, malířská barva Primalex POLAR BÍLÝ ve stylu 

INSPIRO 25kg na šikmé části podkroví. 

Půdní schody Fakro LTK Thermo 1ks + příslušenství. 

Výpis řeziva 

řezivo ks rozměr [m] celkem [m3] 

Kleštiny  22 0,060 x 0,160 x 5,230 1,105 

Krokev 26 0,160 x 0,080 x 4350 1,448 

Pozednice 2 0,200 x 0,200 x 11,580 0,926 

Latě 26 0,040 x 0,060 x 12,600 0,726 

Kontralatě 26 0,040 x 0,060 x 4,350 0,271 

Pomocné trámky 15 0,140 x 0,060 x 11,160 1,407 

Pomocné trámky 17 0,050 x 0,050 x 7,400 0,315 

Konstrukční trámky 2 0,060 x 0,160 x 0,740 0,015 

CELKEM 6,213 m3 

Tabulka 1 – výpis řeziva 
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3. Pracovní podmínky: 

3.1 Příprava pracoviště, úprava prostorů, osvětlení, teplota prostředí. 

Elektrický proud v provizorní přípojce. Osvětlení bude zajištěno halogenovými 

reflektory, napojená na staveništní elektrickou rozvodnou skříň. Práce za silného větru              

a silného deště budou přerušeny. Všichni pracovníci mají odbornou způsobilost a povolení    

pro práci ve výškách. Přístupová cesta je zajištěna na jižní straně staveniště. 

 

4. Převzetí pracoviště: 

4.1 Podmínky pro převzetí. 

Pracoviště před montáží tesařské konstrukce bude převzato za podmínky, že budou 

dokončeny svislé nosné konstrukce a je splněna technologická přestávka betonu. 

Před osazením střešních oken bude pracoviště převzato po kontrole osových vzdáleností 

krokví. 

Před kladením střešní krytiny bude převzato staveniště po kontrole řádné pokládky 

difuzní folie a správná vzdálenosti střešních latí. Osazení okapních žlabů bude provádět stejná 

firma jako pokládku střešní krytiny, ale překontroluje se sklon žlabových háků. 

Po vložení tepelné izolace mezi krokve dojde ke kontrole detailů napojení tepelné 

izolace, aby nevznikaly tepelné mosty. Po aplikaci parobrzdy se kontroluje řádné přelepení 

spojů folie a styků u oken. Než bude pracoviště předáno montážní četě na sádrokarton, osadí     

se půdní schody do připraveného otvoru a zkontroluje se těsnění mezi kleštinou a skříní. 

Po kontrole přebroušených spojů a rohů je pracoviště předáno malířům. 

4.2 Způsob převzetí, kdo je provádí, kde se zapisuje. 

Převzetí provádí stavbyvedoucí vč. předáka čety jednotlivých profesí, vše se zapisuje   

do stavebního deníku. 

 

5. Obecné pracovní podmínky: 

 

5.1 Požadované povětrnostní podmínky. 

Povětrnostní podmínky odpovídají charakteru prací. Za silného větru nad 8m/s, bouře   

a při dohlednosti menší než 30 m musí být práce přerušeny. 
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5.2 Požadavky na předcházející činnosti. 

 Požadavky na předcházející činnosti jsou na konci každé fáze prací kontrolovány           

a zapisovány do stavebního deníku. Před zakrytím každé konstrukce je stavbyvedoucí povinen 

vyzvat technický dozor investora k převzetí před zakrytím. 

5.3 Další podmínky, jejichž nedodržení by ovlivnily výslednou činnost. 

 Další požadavky, které by ovlivnily výslednou činnost, kontroluje po všechny fáze 

realizace stavbyvedoucí s předáky končících a začínajících pracovních čet. 

5.4 Požadavky na práci v zimním období. 

 Práce v zimním období nebude prováděna, dle harmonogramu prací bude realizace 

probíhat v letních měsících. 

5.5 Instruktáž pracovníků. 

Každý z pracovníků absolvoval instruktáž, příslušnou ke své profesi. Vše je zapsáno   

ve stavebním deníku. Zvláštní důraz byl kladen na zdravotní prohlídky a proškolení práce       

ve výškách u tesařské čety. 

 

6. Personální obsazení: 

 

6.1 Složení pracovní čety, počet pracovníků. 

Pracovní četa každé profese se skládá ze 3 lidí. Předák, 1 pracovník a 1 pomocník. 

6.2 Požadovaná  kvalifikace jednotlivých pracovníků. 

Všichni pracovníci mají příslušnou kvalifikaci ve svém oboru. Firmy zajišťující 

jednotlivé práce mají certifikace. 

6.3 Povinnosti  a odpovědnost jednotlivých pracovníků. 

Za pracovní četu odpovídá předák. 
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7. Stroje a pomůcky: 

 

7.1 Potřebné stroje, pracovní pomůcky, ochranné prostředky a pomůcky. 

Tesařské pracovní pomůcky, klempířské pracovní pomůcky, horolezecké jištění, 

autojeřáb pro svislou přepravu hotových krovů, malířské a natěračské pracovní pomůcky, 

respirátory pro práci s tepelnou izolací, přilby, brýle, rukavice. 

 

8. Pracovní postupy: 

 

8.1 Popis technologického postupu. 

Krok 1 

 Betonářská četa provede před betonáží ztužujícího věnce osazení závitových tyčí pro 

kotvení pozednice. Závitové tyče budou osazeny v určitých osových vzdálenostech, viz. 

projektová dokumentace. Zkontroluje se jejich svislost, zalije se betonovou směsí a udělá        

se technologická přestávka 21 dní. 

Krok 2 

 Po technologické přestávce tesařská četa vyvrtá do pozednic otvory pro osazení           

na připravené závitové tyče. Osadí pozednice na obou půdních nadezdívkách a řádně ukotví. 

Na podlaze 2NP se narýsuje vazba krokví a kleštin. Postupně se zařezávají krokve a kleštiny, 

následně se spojují hřebíky, vruty a svorníky. První vazba na štítové zdi a druhá plná vazba 

vztyčí na své místo na pozednici a provizorně se ukotví ondřejovými kříži. Do pozednice        

se upevní hřebíky. Následovně se přidá další hotová vazba a ukotví se, dokud není osazeno 

všech 13 vazeb. V místě budoucích půdních schodů osadíme pomocné konstrukční trámky     

60 x 160 mm mezi kleštiny. Otvor o rozměrech 740 x 1200 mm. 

Krok 3 

 Na hotový krov se nabijí střešní kontralatě na krokve, položí a ukotví se difuzní folie 

s potřebným přesahem 150 mm. Folie je kladena vodorovně s hřebenem a zespoda nahoru. 

Následně se nabijí střešní latě ve vzdálenosti 350 mm. U okapové hrany se připevní ke střešní 

lati pomocná lať k upevnění žlabových háků. Při natloukání střešních latí se počítá s otvory   
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pro střešní okna a střešní výlez (viz. příloha č. 4 - projektová dokumentace). Z čelní strany 

střešních latí jsou osazena štítová prkna. 

Krok 4 

 Po dokončení tesařských prací nastupují pracovníci firmy VELUX a osadí střešní okna 

a střešní výlez včetně oplechování dodávaného se systémem střešních oken. Střešní okno 

vyjmeme z přepravního obalu. Vysadíme křídlo okna/ výlezu z rámu. Na rám připevníme 

ocelové profily pro uchycení rámu ke střešní konstrukci. Profily jsou v rozích a ve středech 

delších stran rámu okna/výlezu. Do připraveného otvoru ve střešní konstrukci připevníme,     

dle velikosti okna/výlezu, pomocné střešní latě. Osazení latí je kontrolováno vodní váhou     

(viz. obrázek 2). Latě určují velikost potřebného otvoru pro osazení rámu, na boční straně       

se počítá s konstrukční mezerou 0- 60 mm, na horní/dolní straně konstrukční mezera 45 mm 

(viz. obrázek 2). 

Obrázek 1 – 

vyjmutí okna 

z přepravního 

obalu, lit. [5] 

« 

 

Obrázek 2– 

osazení rámu 

do otvoru ve 

střeše, lit. [5] 

» 

 

Krok 5 

Osadíme rám s ocelovými profily pro uchycení, řádně rozměříme rám do připraveného 

otvoru. Použijeme vodní váhu a svinovací metr. Po centraci rámu jej provizorně ukotvíme 

pomocí ocelových profilů a vrutů do střešní konstrukce (viz. obrázek 3). Do rámu poté osadíme 

zpět křídlo okna/ výlezu, vycentrujeme křídlo v rámu a rám uchytíme ke střešní konstrukci      
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ve všech bodech. Po ukotvení olemujeme rám pojistnou hydroizolací a řádně ji připevníme 

k rámu střešní konstrukci (viz. obrázek 4). Nakonec rám oplechujeme dodaným oplechováním 

(viz. obrázek 5) 

Obrázek 3 – uchycení 

rámu ocelovými 

profily do střešních a 

pomocných latí, lit. 

[5] 

« 

Obrázek 4 – kotvení 

pojistné hydroizolace, 

lit. [5] 

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek – 5 oplechování dodaným oplechováním, lit. [5] 
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Krok 6 

 Následuje předání pracoviště pokrývačské četě. Pokrývačská četa začíná oplechováním 

štítů spodním zavětrováním v rozměrech 95 x 100mm, délka je 4550 mm dle rozměrů střechy. 

Rozvinutá šířka spodního oplechování je 295 mm. Zavětrování se uchytí šrouby A13, zboku  

do štítových prken a seshora do střešní latě.  

 

Krok 7 

 Dále se ve spádu, 5 mm/m ve směru ke svodu, osadí žlabové háky. Žlabový hák je        

ve vzdálenostech po 600 mm připevní hřebíky na střešní a pomocnou lať. Háky si přiložíme 

k sobě a narýsujeme si na ně čáru ohybu a očíslujeme si je, aby nedošlo k záměně (viz. obrázek 

6). Připevní se první a poslední hák 10 cm od odpovídající hrany a spád se zkontroluje 

natažením lanka mezi těmito háky. Po kontrole spádu osadíme zbývající háky. Pod žlabové 

háky se ukotví ochranný pás proti ptákům. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 – označení si sklonu na žlabových hácích, lit. [6] 

 

Krok 8 

Dimenze žlabu a svodu se odvíjí od odvodňované plochy střechy(viz. obrázek 7).      

Pro tuto střechu byl vypočten žlab průměru 125 mm a svod průměru 90 mm. Zjistíme 

vzdálenost svodu od kraje střechy, viz výkres střechy. Do okapního žlabu v místě svodu šikmo 

vyřežeme pilkou otvor asi o průměru 100 mm (viz. obrázek 8). Okraje vyřezaného místa 

rozvineme hrany, kvůli lepšímu odtoku. Poté zahákneme kotlík za zadní hranu žlabu            

(viz obrázek 9), ouškovým úchytem za přední stranu. Žlabové čelo přišroubujeme k rozvinuté 
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hraně žlabu, poté naneseme lepidlo, přitiskneme čelo a naklepneme paličkou (viz obrázek 10). 

Do kotlíku osadíme koleno, mezikus vyříznutý ze svodu, koleno a nakonec svod, který je       

po 2000 mm kotven do fasády objímkou. Do fasády vyvrtáme otvor, vložíme hmoždinku          

a objímku ukotvíme vrutem. Nasadí se objímka držáku a upevní se protivínem (viz. obrázek 

11). Finálně osadíme výtokové koleno. 

 

 

 

Obrázek 7 – dimenze střešního žlabu a svodu, lit. [12] 

 

    

Obrázek 8 – výřez pro svod, lit. [6]   Obrázek 9 – zaháknutí kotlíku, lit. [6] 

  

 

 

 

 

 

Obrázek 10 – nasazení žlabového čela, lit. [6] Obrázek 11 – osazení svodové 

objímky, lit. [6] 
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Krok 9 

Střešní krytina je dodána v pásech krycí šířky 1080 mm, délka vyrobena na míru,        

dle výkresu střechy. Je počítáno se střešními okny, pásy, do kterých zasáhnou střešní okna  

nebo střešní výlez, jsou o jednu modulovou délku, tj. 350 mm, delší. V místě střešního okna            

a střešního výlezu se vyřeže otvor pro okno a pásy krytiny se vodorovně překryjí. Krytina       

se kotví ke střešním latím šrouby A13. U okapu, hřebenu, štítu a vodorovných spojích 

jednotlivých pásů je vrut ke každé vlně krytiny. Spotřeba šroubů A13, šrouby pro přichycení     

do dřeva, je 6-8 ks/ m2; spotřeba šroubů D14, šrouby pro spojování plechů, je 3ks/ m2. Krytina 

se řeže elektrickým prostřihávačem nebo nůžkami na plech.  

Krok 10 

 V místě hřebene se osadí větrací pás hřebene. Hřebenáč se ukotví ke krytině šrouby D14 

a mezi krytinu a hřebenáč se vloží tvarované molitanové těsnění. Rozvinutá šířka hřebenáče je 

390 mm. Je dodáván v délce 1950 mm. Pro ukončení hřebenáče je použito půlkruhové víko. 

Krok 11 

 Po dokončení okapového systému a střešního pláště je předáno pracoviště truhlářské 

četě, která provede podbití střechy. Četa provede rošt z dřevěných latí 60 x 40 mm. Na rošt     

se připevňují vruty dřevěné hoblované palubky. Palubkami je podbit i štít. Po provedení podbití 

truhlářská četa provede i natěračské práce. Palubky jsou natřeny lazurou na dřevo 

XYLADECOR Extra. 

Krok 12 

 Souběžně s podbíjení střechy probíhá zateplování podkroví. Role tepelné izolace Isover 

Multimax 30 v tloušťce 160 mm se rozbalí na podlaze 2. NP. Naměří se rozměr mezi krokvemi 

a přičtením 15 mm získáme konečný rozměr, který z pásu uřežeme dodaným nožem. Následně 

uřezaný pás tepelné izolace osadíme mezi krokve (viz. obrázek 12) tak, aby nevznikal tepelný 

most u pozednice, stropní konstrukce a kolem střešních oken a střešního výlezu. Tento postup 

opakujeme, dokud není vyplněn prostor mezi všemi krokvemi.  
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Obrázek 12 – vkládání pásů tepelné izolace mezi krokve, lit. [11] 

 

Krok 13 

Stropní konstrukci zateplujeme obdobně jako mezi krokvemi. Naměříme rozměr     

mezi kleštinami, přičteme 15 mm, uřízneme pás z role a vložíme mezi kleštiny. 

Nezapomeneme vložit pásek tepelné izolace mezi kleštiny v jedné vazbě.  

 

Krok 14 

 Po vrstvě izolace mezi krokvemi ukotvíme pomocné trámky pro provedení první vrstvy 

tepelné izolace pod krokvemi. Pomocné trámky 140 x 60 mm, jsou vodorovné s půdní 

nadezdívkou a jsou kotveny do krokví a kleštin vruty. Trámky jsou ve vzdálenostech 590 mm 

od sebe. 

Krok 15 

 Roli tepelné izolace rozřízneme na dvě stejné poloviny 600 mm. Mezi pomocné trámky 

vložíme naměřené a uřezané pásy tepelné izolace Isover UNIROL PROFI (viz. obrázek 13).  

Při montáži používáme ochranné brýle, respirátor a rukavice, protože se jedná o skelnou 

izolaci. 
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Obrázek 13 – První vrstva pod krokvemi – vkládání pásů tepelné izolace mezi pomocné   

trámky, lit. [11] 

Krok 16 

 Po provedení tepelné izolace mezi krokvemi a první vrstvy tepelné izolace                 

pod krokvemi aplikujeme parobrzdu Isover VARIO KM DUPLEX UV. Neopomeneme přesah 

folie 100 mm. Kotvíme ke kleštinám a krokvím sponkami (viz obrázek 14). Přisponkování       

a spoje folie se následně zalepí těsnící páskou Isover VARIO KB1. Páskou  Isover VARIO 

MultiTape SL oblepíme styk folie s napojením rohů a koutů (viz obrázek 15). Tmelem Isover 

VARIO DoubleFit napojíme parobrzdu na štítovou zeď (viz. obrázek 16). Přesah folie u štítové 

zdi min. 50 mm., doporučení 100 mm. 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 – přikotvení parobrzdy sponkami k pomocným trámkům, lit. [11] 

Obrázek 15 – olepení styku folie     

a rohu těsnící páskou, lit. [11] 

« 

Obrázek 16 – utěsnění tmelem mezi 

folií a štítovou zdí, lit. [11]» 
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Krok 17 

 Ukotvení dalších pomocných trámků 50 x 50 mm, kolmo k půdní nadezdívce. Trámky 

jsou od sebe vzdáleny 590 mm a jsou kotveny do pomocných trámků první vrstvy tepelné 

izolace vruty. Mezi tyto pomocné trámky vkládáme tepelnou izolaci Isover UNIROL PROFI 

v tloušťce 50 mm. 

Krok 18 

Po dokončení a kontrole tepelných izolací je předáno pracoviště pracovní četě              

na sádrokartony. Na pomocné trámky druhé vrstvy tepelné izolace pod krokvemi se ukotví 

přímé závěsy pro CD profily. Závěsy jsou dodávány v přímém tvaru. Před kotvení se prohnou 

do tvaru U. Jsou kotveny osově po 500 mm, šrouby TN v krajích profilu a šrouby FN ve středu 

profilu, ve směru budoucích CD profilů. Rovinu pro kotvení si označím značkovací šnůrou. 

Krajní přímý závěs se kotví max. 100 mm od kraje štítové zdi.  

 

Krok 19 

 K přímým závěsům (viz. obrázek 17) se posléze přišroubují CD profily         

(60×27×0,6 mm) z pozinkovaného ocelového plechu (lit. [7], str. 84). K tomu se používají 

šrouby LB. Kotvení je vodorovně s půdní nadezdívkou. Osově musí být po 400 mm. 

K podélnému spojování profilů slouží spojka CD profilů, spojení nesmí procházet v jednom 

poli rastru( lit.[7], str. 26). Profily se kotví jak na šikmé, tak na vodorovné plochy podkroví. 

Nesmí se opomenout otvor ve stropní konstrukci 2.NP pro půdní schody. Profily se krátí 

nůžkami na plech. 

 

Obrázek 17 – Přímý závěs, lit. [13] - str. 3 
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Krok 20 

 Před zakrytím konstrukce sádrokartonovými deskami jsou provedeny elektrorozvody. 

Elektrorozvody nesmí vést v profilech, musí vést nad nimi. Do připraveného otvoru se osadí 

půdní schody Fakro LTK Thermo. Otvor musí měřit 700 x 1200 mm, U = 0,76 W/m2K.         

Po vybalení z přepravních kartonů osadíme montážní úhelníky LXK. V otvoru usadíme          

do váhy ve všech směrech, zkontrolujeme kolmost změřením úhlopříček. V 8 bodech kotvíme 

do kleštin vruty 5 x 70 mm. Kotvení přes centrační podložky. Poté připevníme samotné schody 

na víko záklopu, upravíme pilkou ocaskou výšku vysunutých schodů. 

Krok 21 

Na hotový rošt z CD profilů se upevní sádrokartonové desky. V místě budoucí koupelny 

a WC se používá GKBI a ve 2 vrstvách. Dvě vrstvy se používají při úpravě stěny keramickým 

obkladem. Pokládka dvouvrstvého systému se provádí dle schématu viz. obrázek 18 (lit. [7], 

str. 27). V ostatních místnostech se používá  sádrokarton GKB v jedné vrstvě. V neposlední 

řadě kotvíme sádrokartonové desky na ostění střešních oken. Vzdálenost kotvících šroubů je 

250 mm na svislých konstrukcích a 170 mm na podhledových konstrukcích. Desky se krátí 

zalamovacím nožem, prořeže se karton na lícové straně, deska se v místě řezu zlomí a prořeže 

se karton na rubové straně desky.Hrana se upraví pilníkem.Při realizaci se berou na vědomí 

místa budoucích vypínačů, zásuvek, osvětlení a podobně.  

 

 

Obrázek 18 – schéma s předsazením stykových spár, lit. [7] – str. 27 
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Krok 22 

 Pro dokončení povrchu sádrokartonových desek se přetmelí spoje desek. První vrstva je 

vyplnění spár stěrkovou hmotou Kanuf Uniflott (viz. obrázek 19). Asi po 50 minutách 

odstraníme přebytečnou stěrkovou hmotu. Přechody mezi půdní nadezdívkou a šikmou plochou 

a spáry mezi deskami vyztužíme papírovou výztužnou páskou (viz. obrázek20 ). Na hrany        

u ostění střešních oken se použije skelná výztužná páska. Místa, kde byla použita stěrková 

hmota, se po zatvrdnutí přebrousí (viz. obrázek 21 ). Pro finální výsledek vytvoříme stěrkovou 

hmotou Rotband Finish hladký povrch mezi deskami. 

 

 

 

 

Obrázek 19 – 1. vrstva - vyplnění spár stěrkovou hmotou, lit. [7] – str. 90 

 Obrázek 20 – 2. vrstva - vyplnění spár s výztužnou páskou, lit. [7] – str. 90 

  Obrázek 21 – broušení povrchu zatvrdlé stěrkové hmoty, lit. [7] – str. 90 

Krok 23 

 Takto upravený povrch podkroví (viz. obrázek 22) se předá pracovní četě malířů.        

Na veškeré povrchy podkrovní části budou použity malířské barvy Primalex. 

 

 

 

 

 

Obrázek 22 – zatmelené opláštění podkroví, lit. [7] – str. 37 
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 8.2 Nejčastější chyby vyskytující se v technologickém postupu realizace střechy. 

- krátká technologická přestávka pro zatvrdnutí chemické kotvy, 

- nedodržení osové vzdálenosti a svislosti závitových tyčí pro kotvení pozednice, 

- nedodržení osové vzdálenosti krokví dle výkresu krovu, 

- chybné osazení oken a jelo lemování, 

- špatná orientace pokládky difuzní folie a nedostačující přesah, 

- možný chybný spád žlabových háků, 

- chybné zaměření vzdálenosti střešního svodu, 

- chybné zaměření délky muzikusu střešního svodu, 

- neodborné vyřezávání a krácení okapového systému i střešní krytiny, 

- chybné zaměření polohy střešních oken a výlezu, při pokládce střešní krytiny, 

- opomenutí vložení molitanového těsnění pod hřebenáč, 

- chybná konstrikce dřevěného roštu pod podbití střechy, 

- opomenutí aplikace lazury na dřevěné podbití, 

- nedodržení rozměrů tepelné izolace mezi dřevěnými prvky, 

- nekvalitní aplikace parobrzdy, 

- nedodržení vzdáleností mezi pomocnými dřevěnými prvky první a druhé vrstvy                  

pod  krokvemi, 

- nedbalé kotvení ocelového roštu pod sádrokartonové opláštění, 

- opomenutí výztužné pásky do spojů desek sádrokartonu,  

- nedodržení vzdáleností kotvících šroubů sádrokartonových desek, 

- nedbalé zabroušení hran u ostění střešních oken. 

Chybám při realizaci střechy lze předejít důslednými kontrolami před a po převzetí 

pracoviště mezi jednotlivými četami. 
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Je třeba přijmout opatření, kterými se bude předcházet chybám v technologickém 

postupu.  

Budou – li třeba opravy v technologickém postupu, bude realizace prodloužena             

a značně nákladnější. Z toho důvodu se bude předcházet všem možným chybám v postupu 

prací a kontrola jednotlivých etap bude důsledná. Bude – li potřeba oprava, bude vykonána 

před převzetím pracoviště další pracovní čety. 

Přejímka pracoviště proběhne za účasti investora, stavbyvedoucího a vedoucího 

příslušné pracovní čety. 

 

9. Jakost a kontrola kvality: 

 9.1 Technické parametry a údaje. 

 Technické parametry profilů krovu jsou vypočteny ve statickém výpočtu, okapového 

systému a střešní krytiny jsou uvedeny v technologických listech firmy BORGA. Deklarované 

vlastnosti střešních oken a střešního výlezu v technologických listech firmy VELUX. 

Technické parametry tepelných izolací UNIROL PROFI, Multimax 30 a folií Tyvek, Vario 

Duplex UV jsou v technologických listech firmy Isover. Informace o použitých těsnících 

páska Vario MultiTape SL, Vario KB1 a tmelu Vario DoubleFit nalezneme v popisech 

produktu firmy Isover. Veškeré výrobky použity na tuto stavbu mají prohlášení o shodě, firma 

VELUX, firma Isover, firma Knauf, firma BORGA. 

 9.2 Požadované kontroly a zkoušení. 

 Po ukončení jednotlivých částí realizace střechy byly provedeny kontroly hotové práce. 

V první řadě svislost a dodržená osová vzdálenost osazení závitových tyčí do chemické kotvy. 

Dodržení vzdáleností od líce zdi při usazení pozednice. Dodržení sklonu a osových vzdáleností 

osazených krovových vazeb na pozednici. Kontrola řádného přesahu při pokládce difuzní folie. 

Příslušná vzdálenost střešních latí, dle požadavků na střešní krytinu. Při připevňování střešních 

latí se kontroluje správnost vynechaných otvorů pro střešní okna a střešní výlez. Dostatečné 

upevnění štítových prken na střešní latě.   

 Po osazení střešních oken a střešního výlezu se následně kontroluje správnost osazení, 

kotevní do střešní konstrukce, dostatečné provedení hydroizolace kolem střešních oken             

a střešního výlezu. 
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 U osazování žlabových háku kontrolován spád 5 mm/m. Při vyřezávání otvorů do žlabu 

pro svody je zakázáno použití úhlové brusky. U otvorů pro svody je kontrolována vzdálenost 

dle výkresu střechy. U svodu je revidováno správné osazení kotlíku, uchycení objímek           

do fasády a poté požadovaná vzdálenost mezi objímkami. Dále správná délka mezikusu       

mezi koleny odpadu.  

 Při osazování zavětrování štítů je kontrolováno dostatečný počet uchycení do štítových 

prken a střešních latí. Při pokládce krytiny je revidováno taktéž dostatečné ukotvení                

do střešních latí, zvláště v místě štítu, hřebene, okapu a vodorovného napojení střešní krytiny    

u střešních oken a výlezu. V místě střešních oken a výlezu je kontrolován přesah 350 mm 

navazující střešní krytiny. Po dokončení pokládky střešní krytiny je kontrolováno řádné 

připevnění větracího pásu hřebene. Poté kontrola dostatečného kotvení hřebenáče do střešní 

krytiny. 

 Po konstrukci dřevěného roštu na podbití střechy je revidována jeho rovnost a svislost 

před nabitím prken. U prken je kontrolováno čisté zakončení a celkový čistý výsledek podbití. 

Před natěračskými pracemi je zkontrolován odstín barvy. 

 Po vložení tepelné izolace mezi krokvemi kontrola míst možných tepelných mostů. 

Kontrola vzdálenosti pomocných dřevěných hranolků pro první vrstvu tepelné izolace                 

pod krokvemi. Revize přesahu a řádného přelepení spojů u parobrzdy. Kontrola vzdálenosti 

pomocných dřevěných hranolků druhé vrstvy tepelné izolace pod krokvemi.  

 Kontrola řádného kotvení přímých závěsů CD profilů. Přeměření osových vzdáleností 

CD profilů. Před zakrytím konstrukce sádrokartonovými deskami kontrola elektrických             

a vodovodních rozvodů. Před zatmelením spár kontrola předepsané vzdálenosti šroubů          

pro uchycení sádrokartonových desek. Po zatmelení musí být povrch přebroušen a hladký.   

 9.3 Stanovení převzetí dílčích prací, které budou zakryty. 

 Stanovení převzetí dílčích prací je uvedeno ve stavebním deníku, bude se řídit 

technologickými listy a přestávkami, které daná konstrukce, dané etapy vyžaduje.                

Před zakrytím každé realizované konstrukce bude vyzván technický dozor investora                

ke kontrole. Při kontrole bude též přítomen stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety, která tu 

danou konstrukci prováděla.  
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 9.4 Dokumentace o provedených zkouškách, kde se zapisují. 

Kontrolní zkoušky provádí akreditovaná firma, ta též vyhotoví dokumentaci                  

o provedených zkouškách. Je jim přítomen stavbyvedoucí včetně předáka pracovní čety             

a technický dozor investora. 

 

10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 10.1 Seznam bezpečnostních norem. 

Všechny práce jsou v souladu s normami, § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákon 

č. 309/2006 Sb.), zákoník práce  č. 262/2006 Sb. 

 

10.2 Soupis ochranných pomůcek a bezpečnostních opatření. 

Dělníci jsou opatřeni pracovní helmou, proškoleni pro práci ve výškách a nad volným 

prostorem. Pracovní četa provádějící tepelné izolace je opatřena respirátorem, pracovními 

rukavicemi a pracovními brýlemi. Při broušení sádrokartonu mají dělníci respirátory a pracovní 

brýle. 
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Část III 

Položkový rozpočet technologické etapy „Střecha“
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ČÁST IV 

Časový harmonogram technologické etapy „Střecha“ 
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Příloha č. 1 – Spotřeba materiálu Knauf, lit. 13
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Příloha č.2 – Tepelně technické posouzení obvodového pláště 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  Obvodový plášť 
 Zpracovatel :  Dagmar Hermannová 
 Zakázka :   
 Datum :   2.5.2013 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :     Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :  0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc   0.0040    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  2  Cemix 135 - Le   0.0040    0.5700  1200.0   1550.0        20.0   0.0000 
  3  Desky Velox WS   0.0350    0.1100  1580.0    570.0        13.7   0.0000 
  4  Beton hutný 1   0.1500    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
  5  Polystyrenbeto   0.2000    0.0860   900.0    350.0        20.0   0.0000 
  6  Desky Velox WS   0.0350    0.1100  1580.0    570.0        13.7   0.0000 
  7  Terranova sili   0.0020    0.9000   940.0   1550.0        60.0   0.0000 
  8  BASF EPS 100 N   0.1200    0.0310  1250.0     18.0        45.0   0.0000 
 

 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :     0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :      21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :     55.0 % 
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 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
          _______ 
    1        31     21.0   53.9  1339.7    -2.4   81.2    406.1 
    2        28     21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8    457.9 
    3        31     21.0   56.9  1414.3     3.0   79.5    602.1 
    4        30     21.0   57.8  1436.7     7.7   77.5    814.1 
    5        31     21.0   60.9  1513.7    12.7   74.5   1093.5 
    6        30     21.0   64.0  1590.8    15.9   72.0   1300.1 
    7        31     21.0   65.7  1633.0    17.5   70.4   1407.2 
    8        31    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9   1373.1 
    9        30     21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1   1131.2 
   10        31     21.0   58.0  1441.6     8.3   77.1    843.7 
   11        30     21.0   56.9  1414.3     2.9   79.5    597.9 
   12        31     21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7    468.9 
          _____________________________ 
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :           6.97 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.140 W/m2K 
 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :     0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou 
přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :      7.0E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         6500.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          20.5 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :   19.83 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :         0.966 
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 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.732    11.3   0.586    20.2   0.966    56.6 
    2    15.3   0.741    11.9   0.584    20.2   0.966    58.7 
    3    15.6   0.698    12.1   0.507    20.4   0.966    59.1 
    4    15.8   0.610    12.4   0.351    20.5   0.966    59.5 
    5    16.6   0.474    13.2   0.057    20.7   0.966    62.0 
    6    17.4   0.298    13.9  ------    20.8   0.966    64.7 
    7    17.8   0.095    14.3  ------    20.9   0.966    66.2 
    8    17.7   0.172    14.2  ------    20.9   0.966    65.7 
    9    16.8   0.450    13.3  ------    20.7   0.966    62.4 
   10    15.9   0.596    12.4   0.325    20.6   0.966    59.6 
   11    15.6   0.700    12.1   0.510    20.4   0.966    59.1 
   12    15.5   0.743    12.0   0.585    20.3   0.966    59.1 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e 
         
 tepl.[C]:   19.8   19.8   19.8   18.3   17.7    6.8    5.3    5.3  -12.8 
 p [Pa]:   1367   1360   1353   1309   1077    713    669    658    166 
 p,sat [Pa]:   2312   2310   2305   2100   2026    989    892    892    201 
 

 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.821E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní 
páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými 
mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2010 
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Příloha č. 3 – Tepelně technické posouzení střešního pláště 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  střecha 
 Zpracovatel :  Dagmar Hermannová 
 Zakázka :   
 Datum :  2.5.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
  2  Isover UNIROL   0.0500    0.0300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
  3  Isover Vario   0.0000    0.3500  1470.0     60.0    100000.0   0.0000 
  4  Isover MultiMA   0.1400    0.0300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
  5  Isover UNIROL   0.1600    0.0330  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
  6  Dřevo měkké (t   0.0400    0.1800  2510.0    400.0       157.0   0.0000 
  7  Tyvek Solid   0.0002    0.3500  1470.0    350.0        87.0   0.0000 
  8  Dřevo měkké (t   0.0400    0.1800  2510.0    400.0       157.0   0.0000 
  9  Ocel korozivzd   0.0020   17.0000   460.0   7900.0   1000000.0   0.0000 
 
 U vrstvy č. 3 je faktor difuzního odporu proměnný v roce. 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :     0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :     0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :      21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :     55.0 % 
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 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
          _______ 
    1        31     21.0   43.1  1071.3    -2.4   81.2    406.1 
    2        28     21.0   45.1  1121.0    -0.9   80.8    457.9 
    3        31     21.0   47.7  1185.6     3.0   79.5   602.1 
    4        30     21.0   51.1  1270.1     7.7   77.5    814.1 
    5        31     21.0   56.9  1414.3    12.7   74.5   1093.5 
    6        30     21.0   61.8  1536.1    15.9   72.0   1300.1 
    7        31     21.0   64.3  1598.2    17.5   70.4   1407.2 
    8        31     21.0   63.5  1578.3    17.0   70.9   1373.1 
    9        30     21.0   57.8  1436.7    13.3   74.1   1131.2 
   10        31     21.0   51.7  1285.0     8.3   77.1    843.7 
   11        30     21.0   47.6  1183.1     2.9   79.5    597.9 
   12        31     21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7    468.9 
          _______ 
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ: 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :          11.68 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.084 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.10 / 0.13 / 0.18 / 0.28 W/m2K 

Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou 
přibližnou 

 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :       1.0E+0013 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :      201794688.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :           21.8 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.29 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :          0.979 
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 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
         ________  
    1    11.3    0.586     8.0   0.444    20.5   0.979    44.4 
    2    12.0    0.589     8.7   0.436    20.5   0.979    46.4 
    3    12.8   0.547     9.5   0.360    20.6   0.979    48.8 
    4    13.9   0.466    10.5   0.211    20.7   0.979    52.0 
    5    15.6    0.346    12.1  ------    20.8   0.979    57.5 
    6    16.9   0.189    13.4  ------    20.9   0.979    62.2 
    7    17.5   ------    14.0  ------    20.9   0.979    64.6 
    8    17.3   0.073    13.8  ------    20.9   0.979    63.8 
    9    15.8   0.327    12.4  ------    20.8   0.979    58.4 
   10    14.1    0.455    10.7   0.188    20.7   0.979    52.5 
   11    12.8    0.548     9.5   0.362    20.6   0.979    48.7 
   12    12.2    0.591     8.8   0.436    20.5   0.979    46.9 
         _________ 
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e 
         
 tepl.[C]:   20.3   20.1   15.4   15.4    2.1  -11.6  -12.3  -12.3  -12.9  -12.9 
 p [Pa]:   1367   1367   1366   1364   1362   1361   1357   1357   1353    166 
 p,sat [Pa]:   2379   2356   1748   1748    713    224    212    212    200    200 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
         ________________ 
    1   0.3625    0.4428   2.066E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.193 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.075 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  15.0 C. 
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Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař. 
 Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  10   0.3625    0.4428   3.48E-0009     0.0093 
  11   0.3625    0.4428   8.25E-0009     0.0307 
  12   0.4428    0.4428   4.79E-0009     0.0435 
   1   0.3625    0.4428   9.57E-0009     0.0692 
   2   0.3625    0.4428   9.95E-0009     0.0933 
   3   0.3625    0.4428   8.19E-0009     0.1152 
   4   0.3625    0.4428   4.14E-0009     0.1259 
   5   0.3625    0.4428  -2.23E-0009     0.1199 
   6   0.3625    0.4428  -8.37E-0009     0.0983 
   7   0.3625    0.4428  -1.34E-0008     0.0623 
   8   0.3625    0.4428  -1.07E-0008     0.0334 
   9   0.3625    0.4428  -3.12E-0009     0.0253 
         
 
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.1259 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna stále vlhká (tj. Mc,a > Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní 
páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými 
mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2010 
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Příloha č. 4 – Výpočet schodiště 

 

Schodiště 1. S → 1. NP 

16
170

2770

170
===

KV
n  

mmv 13,173
16

2770
==  

2v + Š = 630 

        Š = 630 – 2 * 173,13 = 284 mm 

 

Schodiště 1. NP → 2. NP 

18
170

3000

170
===

KV
n  

mmv 67,166
18

3000
==  

2v + Š = 630 

        Š = 630 – 2 * 166,67 = 296 mm 
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Seznam příloh: 

1. Spotřeba materiálu KNAUF 

2. Tepelné posouzení obvodového pláště 

3. Tepelné posouzení střešního pláště  

4. Výpočet schodiště  

5. Výkresová část 

 

 


