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1  Úvod 

2  Stavební část 

2.1  A - Průvodní zpráva 

a) identifikační údaje 

Objekt:   bytový dům CORSAIR 

Investor:   FAST-VŠB TU Ostrava 

Trvalé bydliště investora: Ludvíka Podéště 1Ř75/17, 70Ř 33 Ostrava 

Místo stavby:   Karolíny Světlé, p. č.: 3272/7, Mělník 

Projektant:   Martin ezáč 

Číslo autorizace projektanta: 0241871 

Adresa projektanta:  Stránka 24, 277 35 Mělník 

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

a o majetkoprávních vztazích 

Objekt bude vybudován na parcele č.: 3272/7, parcela je ve vlastnictví města Mělník. 

Pozemek je veden na katastrálním území jako parcela pro stavební účely a nachází se na 

severním okraji města v hustě obydlené oblasti. Objekt bude situován vchodem do ulice 

Karolíny Světlé. 

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

infrastrukturu 

Podloží se skládá z hlinitopísčité zeminy t ídy těžitelnosti 3 a 4. Hladina podzemní vody byla 

namě ena v hloubce 4,6 m pod původním terénem. Radonové riziko je nulové. Bytový dům 

je napojen na rozvod NN zemní kabelovou p ípojkou, pitná voda z vodovodního ádu teplá 

voda a vytápění jsou p ipojeny na městské sítě, odpadní potrubí je navedeno do ve ejné 

kanalizace. Na hranici ulice Karolíny Světlé a pozemku se nachází 11 parkovacích míst 

pro OA. 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Vyjád ení dotčených orgánu je p iloženo v části D. dokladová část. 
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e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích 

na využívání území a se změny této vyhlášky (26ř/200ř Sb., 22/2010 Sb.), vyhlášky č. 

26Ř/200ř Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhlášky č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, pop ípadě 

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

Stavba vyhovuje územně plánovací dokumentaci města Mělník. Objekt je na plochách, která 

je podle územně plánovací dokumentace určená k zastavění. Zastavění plochy není v rozporu 

se záměry a cíli územního plánování. 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opat ení 

v dotčeném území 

V průběhu projektových prací nebyly zjištěny žádné věcné ani časové vazby na sousední 

stavby, komunikace a sítě. 

h) p edpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Plánované započetí stavebních prací je 07/2012 a ukončení prací 05/2014 dle klimatických 

podmínek. Po sdělení stavebnímu ú adu k ohlášení stavby budou práce probíhat: 

Hlavní stavební výroba 

 provedení průzkumů 

 rozbory průzkumů 

 vytýčení stavby 

 výkopové práce 

 základové konstrukce 

 svislé nosné konstrukce 

 vodorovné nosné konstrukce 

 omítky 

Pomocná stavební výroba 

 hydro-izolace, tepelná izolace 

 zdravotechnika 



~ 14 ~ 

 elektroinstalace + hromosvody 

 podlahy 

 konstrukce krovu 

 st ešní krytina 

 zpevněné plochy 

 jemné terénní úpravy 

 

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prost edí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové 

v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 

Tabulka č. 2. 1 Orientační hodnota stavby 

 

2.2  B - Souhrnná zpráva 

2.2.1  Urbanistické, architektonické a stavebně technické ešení 

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

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

je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 
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Pozemek, parcela 3272/7, na němž se nevyskytuje žádný objekt, se nachází na rovinatém 

terénu na pokraji zastavěného území města, navazuje na nově zbudovanou dopravní a 

technickou infrastrukturu. Pozemek bude po obvodu oplocen a opat en parkovacími místy pro 

OA. Pozemek je pro výstavbu vhodný. 

b) urbanistické a architektonické ešení stavby, pop ípadě pozemků s ní souvisejících 

Stavba je ešena jako t ípodlažní, podsklepený objekt s plochou st echou. Architektonické 

ešení vychází z požadavku investora a funkčního využití pro obytné účely. V 1. nadzemním 

podlaží se nachází vstupní prostor, chodba, schodiště a vstupy do bytů A1, A2, A3.Byt A1 - 

3+1, byt A2 - 1+kk, byt A3 - 2+kk. 2.-3. nadzemní podlaží se shodují s 1. podlažím. V 

podzemním podlaží jsou navrženy sklady, technická místnost a velký sklad. Situační ešení je 

dáno orientací pozemku. Uliční průčelí objektu je situováno na jihozápad. Hranice ešeného 

pozemku navazuje na pozemky vedlejší ulice ešené lokality a okolní pozemky nejsou 

stavbou dotčeny. Navržené ešení je v souladu s regulačními podmínkami stanovenými v 

územním plánu města Mělník, kde daná lokalita je určena k zástavbě bytovými domy, 

občanskou vybaveností a rodinnými domy. 

c) technické ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a ešení 

vnějších ploch 

Základy jsou provedeny z prostého betonu t ídy C25/30, nosné zdivo ze systému Porotherm 

(44 EKO+, 36,5 AKU, 14,5 P+D), stropy systém Porotherm (POT nosníky + MIAKO PTH 

23/50, st echa plochá skladba z tepelně izolačních desek POLYDEK a asfaltovými SBS 

modifikovanými pásy ELASTEK, venkovní omítky tepelně izolační Porotherm TO, vnit ní 

omítky Porotherm UNIVERSAL, okna hliníkové, RAL 7012 (šedá polomatná), izolační 

dvojskla U=1,4 W/m2K systém ALUPROF, prosklená sklo-hliníková stěna, nosné sloupky 

125x50 mm, p íčky Ř5 mm, zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem, v úrovni stropní 

konstrukce podbarvené e-mailované tvrzené sklo RAL 7012 (šedá polomatná), systém 

ALUPROF. Zpevněné plochy jsou provedeny ze zámkové dlažby. 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno formou parkovacích stání 

pro OA na městskou vozovku III/4řŘ. Jihozápadně od stavby vedou všechny stávající 

inženýrské sítě. Stavba bude napojena pomocí p ípojek se souhlasem správců sítí. 
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e) ešení technické a dopravní infrastruktury včetně ešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

Parkovací stání budou ešeny jako zpevněná plocha ze zámkové dlažby - ší ka parkovacího 

stání 2,5 m, délka 4,0 m. P ístupové ve ejné chodníky jsou navrženy ve volné ší ce 2,0 m, 

s dlážděným povrchem. Chodníky na pozemku jsou navrženy ve volné ší ce 2,ř5 m. Prostor 

pro kontejnery s odpady je ešen jako zpevněná plocha ze zámkové dlažby. 

f) vliv stavby na životní prost edí a ešení jeho ochrany 

Stavba nevykazuje negativní vliv na životní prost edí. Stavba se objede bez vypracování EIA 

(Environmental Impact Assessment, česky: Vyhodnocení vlivů na životní prost edí). 

g) ešení bezbariérového užívání navazujících ve ejně p ístupných ploch a komunikací 

V objektu je bezbariérově ešen vstup do objektu podle vyhlášky č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

h) průzkumy a mě ení, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

Na základě geologického a hydrogeologické průzkumu lze konstatovat, že pozemek je 

vhodný. Podrobné zpracování průzkumů v samostatné dokumentaci. 

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

systém 

Výchozí bod státní nivelace- 2277, 261,53 m. n. m  - B. p. v. Polohopis - S-JTSK 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

 SO 01… Sejmutí ornice 

 SO 02… Rodinný dům  

 SO 03… P ípojka kanalizace 

 SO 04… P ípojka plynovodu 

 SO 05… P ípojka vodovodu 

 SO 06… P ípojka sdělovacích kabelů 

 SO 07… P ípojka elektrického vedení NN 

 SO 0Ř… Venkovní ve ejné osvětlení 
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 SO 0ř… Komunikace vozidlové 

 SO 10… Pěší komunikace 

 SO 11… Sadové úpravy 

 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p ed negativními 

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

Stavba bude postavena v katastrálním území města Mělník, v průběhu stavby bude okolí 

ovlivněno vlivy spojené s výstavbou a to zvýšeným hlukem a prašností. Dle vyhodnocení 

účelu a provozu stavby nevzniknou rizika vzniku negativních účinků na okolí v průběhu 

užívání stavby. 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 

v části F 

P i provádění prací na staveništi musí být dodrženy zákony o bezpečnosti práce a to zejména: 

 Zákon č. 30ř/2006 Sb., požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci 

 Na ízení vlády č. 37Ř//2001 Sb., provoz a používání strojů, technických za ízení, 

p ístrojů a ná adí 

 Na ízení vlády č. 362/2005 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví p i práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví p i práci na 

stevništích 

 Na ízení vlády č. 5ř2/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 

z odborné způsobilosti 

 Na ízení vlády č. 361/2007 Sb., ochrana zdraví p i práci 

 Vyhláška č. 1ř/1ř7ř Sb., zdvihací za ízení a zajištění bezpečnosti 

 Na ízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

 Na ízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví p ed nep íznivými účinky hluku 

a vibrací 

2.2.2  Mechanická odolnost a stabilita 

Konstrukční části stavby musí být posouzeny statickým výpočtem tak, aby zatížení na ni 

působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 
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 z ícení stavby nebo její části 

 větší stupeň nep ípustného p etvo ení 

 poškození jiných částí stavby nebo technických za ízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího p etvo ení nosné konstrukce 

 poškození v p ípadě, kdy je rozsah neúměrný původní p íčině  

2.2.3  Požární bezpečnost 

 zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu výstavby a užívání 

 omezení rozší ení a ší ení kou e a ohně v prostorách stavby 

 omezení rozší ení požáru na okolí a p ilehlou zástavbu 

 umožnění bezpečné evakuace osob a zví at z prostoru stavby 

 umožnění efektivní a bezpečného zásahu jednotek požární ochrany  

2.2.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí 

Stavba je navržena dle hygienických p edpisů na větrání, oslunění místností. Stavba je 

chráněna proti zemní vlhkosti a pronikání radonu. Užívání stavby nemá negativní vliv na 

zdraví osob. 

2.2.5 Bezpečnost p i užívání 

Stavba nevykazuje rizika ohrožení bezpečnosti p i užívání stavby. 

2.2.6 Ochrana proti hluku 

Na stavbu nejsou kladeny mimo ádné protihlukové opat ení. 

2.2.7 Úspora energie a ochrana tepla 

 splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

 stanovení celkové energetické spot eby stavby  

2.2.8 ešení p ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace 

Objekt bytového domu není ešen bezbariérově. Bezbariérově je vy ešen jen vstup do objektu, 

kde p ekážky nejsou vyšší než 30 mm. 
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2.2.9 Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vnějšího prost edí radon, agresivní 

spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

V okolí stavby nebyly zjištěny žádné škodlivé vlivy, které by negativně ovlivňovaly stavbu 

nebo proces výstavby. 

2.2.10 Ochrana obyvatelstva 

Nebyly zjištěny žádné rizika ohrožení obyvatelstva. 

2.2.11  Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Odpadní vody z objektu, jak splaškové tak dešťové budou svedeny se souhlasem do ve ejné 

kanalizační stoky. Odvodnění Zpevněná plocha parkoviště bude odvodněna do ve ejné 

kanalizace pomocí kanálů. 

b) zásobování vodou 

Objekt bude zásobována teplou a studenou vodou z vodovodního ádu vlastníka sítě 

Vodovody a kanalizace Kladno-Mělník. P ípojka vody ve složení: navrtávací pás, zemní 

souprava, poklop ventilový, spojka p echod na PE potrubí, kulový uzávěr, redukce, šroubení – 

plastová objímka s plombou, vodoměr, šroubení – plastová objímka s plombou, redukce, 

zpětná klapka, kulový uzávěr s odvodněním. 

c) zásobování energiemi 

Objekt bude zásobován elektrickým proudem z podzemního vedení vlastníka sítě E-ON s.r.o.  

d) ešení dopravy 

U objektu bude z ízeno 11 parkovacích míst pro 11 OA. Skladba viz výkres situace C-1.1. 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

V této části dokumentace nejsou zpracovány sadové úpravy a návrh zeleně. V okolí objektu 

jsou navrženy zpevněné plochy – p ístup ke vchodu do objektu, parkovací místa pro 11 OA. 

Viz výkres situace C-1.1. 
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f) elektronické komunikace 

Sdělovací prost edky budou v objektu ešeny bezdrátově, na st echu bude umístěn stožár 

pro instalaci antén. 

2.2.12  Výrobní a nevýrobní technologická za ízení staveb (pokud se ve stavbě 

vyskytují) 

V objektu nejsou navrženy výrobní za ízení. 
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2.3  C - Situace stavby 

2.4  D - Dokladová část 

2.5  E - Zásady organizace výstavby 

2.5.1  Technická zpráva 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, p edpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p íjezdy a p ístupy na staveniště, 

Staveniště bude vytvo eno lokálně na pozemku investora, bude obsahovat skládky deponie 

a materiálu, věžový je áb, zpevněnou vnitrostaveništní komunikaci a buňky pro dělníky 

a zaměstnance. Vjezd o průjezdné ší ce 4m. U vjezdu bude umístěna vrátnice. P ístup 

na staveniště bude pouze vjezdem s Vrátnicí. P i vjezdu a výjezdu ze staveniště musí docházet 

k očištěni vozidel. Nesmí docházet ke znečišťování ve ejných komunikací. Oplocení 

staveniště bude vybudováno z betonových podstavců a železných polí o ší ce 2,5m 

a ochranou textilií. 

b) významné sítě technické infrastruktury 

Vedení NN, vodovodu, plynu, kanalizace v p ilehlé komunikaci. Vyjád ení správců sítí viz 
dokladová část D. 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elekt iny, odvodnění staveniště apod. 

Voda: Bude vybudována dočasná p ípojka pro pokrytí pot eb staveniště. Bude osazen 

vodoměr. 

Kanalizace: dočasná kanalizační p ípojka pro napojení sociálních buňek 

Elektrická energie: vedení NN pro pot eby staveniště vedeno 0,6m pod povrchem. 

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví t etích osob, včetně nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Za ízení staveniště bude oploceno betonovými podstavci a železných polí o ší ce 

2,5 m s ochranou textilií, výška oplocení 2,1 m. Skládky budou na pozemku investora. 

Nebude nutné provádět záběr ve ejných míst. P i manipulaci s je ábem nesmí být p ekročena 

hranice pozemku. Nesmí být Ohrožena okolní zástavba. 
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e) uspo ádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany ve ejných zájmů 

Prostor staveniště bude majetkem investora. Na staveništi budou vybudovány skládky deponie 

a materiálu, betonová směs se bude dovážet autodomíchavači z nedaleké betonárky. 

f) ešení za ízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

ešení staveniště je zobrazeno na výkrese E-1.1 za ízení staveniště a technické zprávě 

za ízení staveniště v p íloze č. 1 výkresová část. 

g) popis staveb za ízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Stavebnímu ú adu budou ohlášeny stavby dočasných staveništních buněk a p ípojek 

inženýrských sítí. 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví,  

plán  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  p i  práci  na staveništi  podle  zákona  

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci 

P i všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 

 Zákon č. 30ř/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví p i práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví p i činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci), 

 Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví p i práci na staveništích, 

 Všichni zúčastnění pracovníci musí být s p edpisy seznámení p ed zahájením prací. 

 Dále jsou povinni používat p i práci p edepsané osobní pomůcky, 

 Staveniště musí být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou 

tabulkou se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. 

 

i) podmínky pro ochranu životního prost edí p i výstavbě 

Zemina získaná p i zemních pracích bude částečně použita na zásypy a úpravy terénu, zbytek 

se odveze na p edem vybranou skládku. Na staveništi může docházet ke zvýšenému množství 

hluku. Veškeré stroje a za ízení musí splňovat normy o emisích hluku a spalin ČSN EN ISO 

3744 a ČSN ISO 3746, musí mít platná označení CE a ES prohlášení o shodě. Za porušení 

p edpisů zodpovídá dodavatel stavebních strojů a za ízení. Odpady vyprodukované provozem 
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staveniště musí být t íděny a ukládány do kontejnerů a odváženy na p íslušné skládky. Okolní 

zástavba nebude ohrožena. 

j) orientační lhůty výstavby a p ehled rozhodujících dílčích termínů 

SO1 bytový dům 

Datum zahájení: 03/2014 

Datum ukončení: 0ř/2014 

SO3 úprava okolí 

Datum zahájení:03/2014 

Datum ukončení:03/2014: 

Celková doba výstavby: 

Datum zahájení:03/2014 

Datum ukončení:0ř/2014 

2.6  F - Dokumentace stavby (objektů) 

2.6.1  Pozemní (stavební) objekty 

2.6.1.1 Architektonické a stavebně technické ešení 

a) účel objektu 

Objekt se nachází na parcele číslo 3272/7 v katastrálním území Mělník. Pozemek určený 

ke stavbě je rovinný o výmě e 11ř1 m2. Geologickým průzkumem bylo zjištěno následující: 

t ída těžitelnosti 3 a 4, nebylo potvrzeno pronikání radonu, byla zjištěna spodní voda 

v hloubce 4,50 m pod úrovní terénu. Pozemek je určen k zástavbě a podle územního plánu 

je vhodný pro výstavbu občanské vybavenosti. Inženýrské sítě jsou vedeny v sousedící ulici 

s pozemkem. V ulici Karolíny Světlé jsou vedeny sítě: kanalizační, vodovodní, plynu, 

elektrické energie. 

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

vegetačních úprav okolí objektu, včetně ešení p ístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 
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Urbanistické ešení - Bytový dům je situován vchodem k ulici Karolíny Světlé. Poloha 

budovy je určená regulační polohovou čarou. Objekt je p ístupný pro pěší chodníkem o ší ce 

2m, pro automobily je k dispozici 11 parkovacích míst. Objekt splňuje závazné požadavky 

zadané regulačním plánem. 

Architektonické a dispoziční ešení - Bytový dům Corsair je nepravidelného půdorysu, 

složeného ze dvou obdélníků. Objekt je částečně podsklepený, čty  podlažní z toho 3 podlaží 

jsou nadzemní a 1 podlaží podzemní. Vstup je situován na jihozápad kolmo na ulici Karolíny 

Světlé. Vstup tvo í prosklená hliníková stěna procházející p es všechny podlaží. Ze zádve í 

se vchází do hlavní chodby, ze které je jsou p ístupné byty a schodiště. V 1.-3. nadzemním 

podlaží se nacházejí vždy t i bytové jednotky. Byt A1 - 3+1 - chodba, koupelna s WC, 

pracovna/pokoj, ložnice, obývací pokoj, kuchyň s jídelnou, byt A2 - 1+kk - chodba, šatna, 

koupelna s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem, byt A3 - 2+kk - chodba, koupelna 

s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice. V podzemním podlaží se nachází 

chodba, sklepní prostor se sklepními ocelovými kójemi, technickou místností a velkým 

skladem. 

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

osvětlení a oslunění 

vstup je orientován na jihozápadní stranu. V objektu se nachází ř bytů viz bod 2.6.1.1. 

Oslunění a osvětlení není ešeno. 

Zastavěná plocha: 300,06 m2 

obestavěný prostor: 3495 m3 

d) technické a konstrukční ešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 

a jeho požadovanou životnost 

Objekt je navržen ze zdícího systému Porotherm. Stěny vyzděny z tvarovek Porotherm, strop 

z nosníků a vložek Porotherm, zálivka z betonové směsi, st echa jednoplášťová s klasickým 

po adím vrstev, schodiště železobetonové monolitické, základové pasy z prostého betonu. 

Použitý materiál a výrobní technologie mají náležité atesty, které budou prokázány p i 

kolaudaci. 
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d1) P íprava území a zemní práce 

Staveniště bude oploceno ocelovými sloupky osazenými do betonových patek a mezi pole 

nataženo pletivo s pvc úpravou a tkaninou, která bude bránit znečištění okolních prostor. 

Ší ka pole je 2,5 m a výška oplocení 2,1 m. Bude provedena skrývka ornice o tloušťky 150 

mm v rozsahu objektu a zpevněných ploch. Ornice bude uložena na staveništi a použita pro 

úpravu terénu a sadové úpravy pozemku. Svahování hlavní jámy bude v poměru 1:0,5, v 

podsklepené části budou rýhy o hloubce 350mm a ší ce 600 a 740 mm, u nepodsklepené části 

bude rýha pro základové pasy v nezámrzné hloubce a bude mít hloubku 750 mm. Pod 

podkladním betonem bude zhutněný štěrkopísek, stejně tak bude použit i v násypech u vstupu. 

Zemní práce budou obsahovat také výkopy pro inženýrské sítě. Staveniště dovoluje provádět 

výkopové práce strojně s minimálním ručním dočištěním. Pro zarovnání povrchu bude 

použita sejmutá ornice a pro zásypy kolem objektu bude použit zhutněný štěrkopísek a 

vytěžená zemina. 

d2) Základové konstrukce 

Základové pasy budou provedeny z prostého betonu t íd C25/30, v místě prostupu budou 

vyztuženy KARI sítí. Základové pasy v nepodsklepené části budou mít hloubku 1000mm 

a v podsklepené části 600 mm. Podkladní beton bude v nepodsklepené i podsklepené části mít 

tloušťku 150 mm. Pod p íčkami bude provedeno ztužení základové desky proti propíchnutí 

KARI sítí v ší ce 500 mm. Budou vytvo eny průchody pro kanalizaci a inženýrské sítě 

pomocí plastových průchodek. 

d3) Svislé nosné a nenosné konstrukce 

Obvodové zdivo z tvarovek Porotherm 44 EKO+ na maltu TI tloušťky 12 mm, vnit ní nosné 

zdivo bude z tvarovek Porotherm 30 AKU na maltu MVC tloušťky 12 mm, dělící zdivo - 

p íčky budou z tvarovek Porotherm 14 P+D na maltu MVC. P edstěny budou tvo eny 

hliníkovými profily a sádrokartonovými deskami, v koupelnách bude použit sádrokarton pro 

vlhká prost edí. Prosklená obvodová fasádní stěna bude provedena ze systému ALUPROF 

MBSR 50, svislé nosné sloupky o prů ezu 50x125 mm barvy RAL 7016 (šedá), vodorovné 

dělící p íčky o prů ezu 50xŘ5 mm RAL 7016 (šedá), s p ítlačnými krytkami o výšce 15 a 

20 mm. Fasáda bude p edsazená a zavěšená, kotvení bude provedeno pomocí „H“ kotev 

a kotveno do věnce. Zasklení bude bezpečnostní izolační dvojsklo VSG 44.2- 16-33.2 VSG 

U=1,1 W/m2K a VSG 44.2-16-6ESG RAL 7016 (šedá) U=1,1 W/m2K. 
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d4) Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce bude provedena systémem Porotherm. Na nosné zdivo budou uloženy 

POT nosníky v osové vzdálenosti 500mm, mezi ně budou kladeny vložky MIAKO 23/50 

PTH, a celá konstrukce bude zalita betonem t ídy C20/25.  

d5) Vertikální komunikace 

Schodiště v celém objektu je železobetonové, monolitické, ešené jako zalomená deska 

uložená na nosných zdech. V celém objektu je levotočiví s ocelovým zábradlím výšky 1000 

mm kotveno do schodišťové desky. Schodiště jsou obložena keramickým obkladem. 

Schodiště posouzeno a navrženo autorizovaným inženýrem v oboru statika a dynamika 

konstrukcí. 

d6) St ešní konstrukce 

Nosná konstrukce jednoplášťové ploché st echy bude stropní konstrukce Porotherm, bude 

použita skladba s klasickým po adím vrstev. Tepelná izolace POLYDEK s asfaltovými SBS 

modifikovanými pásy Elastek. Viz výkres č. F-1.8 

d7) Dělící svislé p íčky 

Jako dělící zdivo je použito tvarovek Porotherm 14 P+D na maltu MVC. Pod těmito p íčky je 

provedeno ztužení základové desky KARI sítí v ší ce 500 mm. Ukončení pod stropem 

je zafoukáním PUR pěny. P íčky jsou kotveny k nosnému zdivu ocelovými pásky. 

dŘ) P eklady 

P eklady budou ze systému Porotherm. Porotherm p eklad 7 výšky 23Ř mm, ší ky 70 mm a 

délky dle otvoru doplněný tepelnou izolací v ší ce cca Ř0 mm..  

dř) Podhledy a opláštění 

Podhledy nebudou v objektu realizovány. Opláštění bude provedeno na jihozápadní straně. 

Jedná se o prosklenou stěnu procházející všemi podlažími. Fasáda bude p edsazená 

a zavěšená, kotvení bude provedeno pomocí „H“ kotev a kotveno do věnce. Zasklení bude 

bezpečnostní izolační dvojsklo VSG 44.2- 16-33.2 VSG U=1,1 W/m2K a VSG 44.2-16-6ESG 

RAL 7016 (šedá) U=1,1 W/m2K. 
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d10) Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických požadavků. Nášlapné vrstvy chodby, koupelen 

a ostatních ploch je keramický dlažba, obytné místnosti mají jako nášlapnou vrstvu vlysy. 

Barevné specifikace dle vzorníku keramické dlažby DIKO (vzor A57) a vzorníku vlysových 

podlah LAMPO (vzor LAM-D8). Podlahy vyhovují požadavkům na prostup tepla a kročejové 

neprůzvučnosti. Skladby viz výkres č. F-1.5, 6, 7.  

d11) Izolace proti zemní vlhkosti 

Pro vodorovné izolace bude použito asfaltových pásu Sklodek 40 special mineral, 

na penetrační asfaltový nátěr. Pro svislé konstrukce bude použito Asflatových pasů Sklodek 

40 spacial mineral na penetrační nátěr, tato skladba bude doplněna nopovou fólií a geotextilí. 

d12) Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

K zateplení st ešní konstrukce je použito tepelné izolace POLYDEK. Jako kročejová izolace v 

podlahách nad obytným prostorem bude použita izolace ROCKWOOL STEPROCK ND 20 

mm. Pro tepelnou izolaci podlahy nad terénem bude použita izolace EPS 100 S. Izolace 

spodní stavby bude provedena z EPS Perimetr tl.: 100mm. 

d13) Omítky 

Budou použity omítky systému Porotherm. Na obvodové zdivo bude použita omítka 

Porotherm TO tl.: 20 mm, pro vnit ní omítky bude použita omítka Porotherm UNIVERSAL 

tl.: 10 mm. Provádění omítek dle technologického p edpisu firmy Porotherm. 

d14) Obklady 

Obklady Jsou navrženy v koupelnách a v místě kuchyňských linek. P esná pozice obkladů 

bude up esněna v realizační dokumentaci dle požadavků investora. Barevná specifikace dle 

katalogu DIKO (vzor A58). 

d15) Truhlá ské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

Materiál výplní otvorů bude hliník a d evo. Okna budou hliníková s izolačním dvojsklem 

U=1,1 w/m2k, profil s p erušeným tepelným mostem, barva dle vzorníku RAL 7016 (šedá). 

Vchodové dve e do objektu jsou součástí prosklené fasádní stěny. Vchodové dve e do bytů 
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jsou hliníkové bezpečnostní RAL 7012 (světle šedá). Vnit ní bytové dve e jsou d evěné do 

ocelových zárubní. 

d16) Klempí ské výrobky 

Klempí ské výrobky budou zhotoveny z AL (hliníkového) plechu tl.: 1,4-2 mm. Oplechování 

atiky bude provedeno ohýbanými hliníkovými plechy, RAL 7016 (šedá), s možností dilatace. 

Okenní parapetní plechy budou z taženého hliníku, RAL 7016 (šedá). 

d17) Malby a nátěry 

P ed nanášením vnit ních maleb penetrovat omítky disperzním pojivem Dispo V 1307. 

Samotná tónovaná malba bude provedena dle katalogu MALL (odstín 7Ř4). Malba na 

sádrokarton bude provedena použitím malby Tebalex Karton V 2730 s odstín 7Ř4. 

 Fasádní nátěr bude proveden silikonovou fasádní barvou s požadovanou 

paropropustností dle katalogu Weber odstín TON70157. 

d1Ř) Větrání místností 

Odvětrání probíhá ve většině p ípadů okny, není-li možno p irozeně větrat okny je z ízeno 

větraná do větracích šachet - koupelny. 

d1ř) Venkovní úpravy 

Zpevněné plochy jsou tvo eny zámkovou dlažbou různého typu. 

 Skladba chodníku    Celkem tl. 210 mm  

                    Betonová zámková dlažba tl. 60   

      Kamenivo drcené frakce 4-8; tl. 50  

      Kamenivo drcené frakce 16-32 tl. 100 

 Skladba parkovacího stání   Celkem tl. 450 mm  

                    Betonová zámková dlažba tl. Ř0   

      Kamenivo drcené frakce 4-8; tl. 40  

      Kamenivo zpevněné cementem tl. 150 

     Štěrkodrť  tl. 1Ř0 mm  
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 Okapový chodník:   Celkem tl.: 110 mm 

      Betonové dlaždice 500x500x50 mm 

      Pískové lože 60 mm 

 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Obvodové stěny z tvárnic Porotherm a vodorovné konstrukce Porotherm (p eklady a stropy) 

musí splňovat normové hodnoty tepelně technických vlastností podle ČSN 73 0540-2:2007 

Tepelná ochrana budov-Část 2: Požadavky. Tyto normové požadavky jsou závazné podle: 

 stavebního zákona č. 1Ř3/2006 Sb. ve znění pozdějších p edpisů a jeho vyhlášky 

MMR č. 26Ř/200ř Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

p edpisů, 

 zákona č.406/2006 Sb, o hospoda ení energií a prováděcí vyhlášky č. 14Ř/2007 Sb., 

o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších p edpisů. 

 

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

a hydrogeologického průzkumu 

Dle inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání jednoduché 

a nenáročné. Základové pasy budou provedeny z prostého betonu t íd C25/30, v místě 

prostupu budou vyztuženy KARI sítí. Základové pasy v nepodsklepené části budou mít 

hloubku 1000mm a v podsklepené části 600 mm. Základová deska bude v nepodsklepené 

i podsklepené části mít tloušťku 150 mm. Pod p íčkami bude provedeno ztužení základové 

desky proti propíchnutí KARI sítí v ší ce 500 mm. 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí a ešení p ípadných negativních 

účinků 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prost edí. P i výstavbě budou 

použity standardní technologie, které neohrožují životní prost edí. Se vzniklými odpady bude 

nakládáno podle zákona č. 1Ř5/2001 Sb. o odpadech a jeho rozší ení. Vyt íděný stavební 

odpad je nutno likvidovat pouze povoleným způsobem, nap íklad recyklací nebo uložením na 

p íslušnou skládku skládku, pop ípadě p enechat likvidaci odpadu odborné firmě. P i realizaci 
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stavby budou vznikat tyto kategorie odpadu: 17 - stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky 

č. 3Ř1/2001 Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších p edpisů). 

Tabulka 2. 2 kategorie odpadů 

Kategorie odpadů      t/rok 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   2,5 

17 02 D evo, sklo a plasty     0,7 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  0,25 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)    0,35 

17 05 Zemina      4,5 

17 06 Izolační materiály     0,2 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   0,4 

20 01 21 Zá ivky      0,025 

20 03 01 Směsný komunální odpad    1 

h) dopravní ešení 

Pěší p ístup k objektu je pomocí chodníku o ší ce 2m, zámková dlažba. Pro automobily je 

z ízeno 11 parkovacích míst, ze zámkové dlažby. Parkovací místa p iléhají k ulici Karolíny 

Světlé. 

i) ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vnějšího prost edí, protiradonová opat ení 

Nebyly zjištěny žádné škodlivé vnější vlivy. 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

P i provádění stavebních a montážních prací je t eba dodržovat ustanovení NV č. 362/2005 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p í práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky a NV č. 5ř1/2006 o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništních. P i provádění stavebních prací 

je nutno dodržovat vyhlášky a zákony týkající se bezpečnosti práce na stavbě a používání 

technických za ízení zejména pak:  
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 zákon č. 30ř/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví p i práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví p i činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci), a jeho prováděcí 

p edpisy, resp. na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništích.  

 dalších souvisejících p edpisy (technické normy, hygienické a provozní p edpisy). 

2.6.2  Stavebně konstrukční část 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího 

stavu nosného systému stavby p i návrhu její změny 

Bytový dům je navržen jako stěnově kombinovaný, 3 podlažní částečně podsklepený objekt 

s plochou st echou. Objekt je novostavba. 

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Základové konstrukce jsou tvo eny prostým betonem C25/30, podkladní beton je v místech 

p íček vyztužen KARI sítí. 

Svislé konstrukce jsou tvo eny zdícím systémem Porotherm. Obvodové zdivo 

je z tvárnic Porotherm 44 EKO+ na maltu vápno-cementovou tepelně izolační, vnit ní zdivo 

je tvo eno tvárnicemi Porotherm30 AKU na maltu vápno-cementovou, nenosné p íčky jsou 

tvo eny z tvárnic Porotherm 14 P+D na maltu vápno-cementovou. Ve svislých konstrukcích 

jsou použity p eklady Porotherm 7 výšky 23Ř mm.  

Prosklená stěna je systému ALUPROF, jedná se o sloupkově-p íčkovou hliníkovou 

konstrukci zasklenou bezpečnostním dvojsklem. 

Stropní konstrukce je tvo ena ze systému Porotherm – POT nosníky, MIAKO vložky a 

betonová zálivka, tloušťka stropní konstrukce 270 mm. 

Schodiště je navrženo železobetonové monolitické, uložené na schodišťových zdech. 

Zábradlí ocelové. 

St ešní konstrukce je tvo ena stropem nad 3.NP a skladbou ploché st echy s tepelně 

izolačními deskami POLYDEK a sbs modifikovanými pásy ELASTEK. 

Podlahy jsou ešeny jako plovoucí s nášlapnou vrstvou v podobě vlysů nebo keramické 

dlažby. 
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Omítky jsou ze systému Porotherm. Vnější omítka bude použita Porotherm TO, vnit ní 

omítky Porotherm UNIVERSAL. 

Okna budou ešeny jako hliníková s izolačním dvojsklem. Vnit ní vstupní dve e budou 

ešena jako hliníková bezpečnostní. Interiérové dve e jsou ešeny jako d evěné v ocelové 

zárubni. 

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných p i návrhu nosné 

konstrukce 

Objekt je určený k bydlení, spadá do kategorie A – užitná zatížení: plochy pro domácí 

a obytné činnosti. Statické ešení je zpracováno v samostatné dokumentaci. 

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů 

Stavba obsahuje prosklenou stěnu probíhající p es t i podlaží. Technologický postup je ešen 

v části 3. Teologická část. 

e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, p ípadně sousední stavby 

Stavební práce, zejména betonování, zdění a omítání nesmí probíhat, klesne-li teplota pod 

+5°C, p i nep íznivých klimatických podmínkách. P i provádění prací musí být dodržovány 

technologické postupy. 

f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí 

či prostupů 

Objekt je novostavba, nebudou probíhat žádné sanační ani bourací práce. 

g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Zakrývané konstrukce musí být p ed zakrytím zkontrolovány, musí být proveden zápis do 

stavebního deníku. Zakrývané konstrukce musí odpovídat požadavkům na kvalitu a 

požadavkům investora, musí být provedeny dle projektové dokumentace. 

h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických p edpisů, odborné literatury, 

software 

VIZ bod 7. Seznamy 
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i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

p ípadně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

V této části dokumentace není ešeno. 

2.6.3  Statické posouzení 

Statické výpočty budou zpracovány autorizovaným inženýrem v oboru dynamika staveb. 

2.6.4  Požárně bezpečnostní ešení 

Požární zpráva bude zpracována autorizovaným inženýrem v oboru požární ochrana. 

2.6.5  Technika prost edí staveb 

Posudky technického za ízení budovy bude zpracováno autorizovaným inženýrem. 

2.6.6  Výpočty 

ešeny v samostatné p íloze. 

 

3  Technologická část 

3.1 Problematika 

Technologický postup je zamě en na prosklenou stěnu, na jihozápadní straně objektu, 

probíhající p es 3 podlaží. Stěna bude provedena jako zavěšená hliníkové konstrukce 

s bezpečnostním zasklením. 

3.1.1 P edmět technologického postupu 

Technologický postup eší provádění zavěšené, prosklené fasády stavby bytového domu. 

Nosnou konstrukci zavěšené fasády tvo í hliníkové sloupky a p íčky. Výplně jsou tvo eny 

izolačním dvojsklem a vchodovými hliníkovými vstupními dve mi. Kotvení fasády 

je provedeno pomocí systémových kotev.  

3.1.2 Výpis norem a na ízení 

Výpis norem je uveden v bodě 7.1. 

3.2 Materiály 

Popis hlavních konstrukčních materiálů sklo-hliníkové stěny. Vice v p íloze č. 3. 
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Pramen: Produktový katalog ALUPROF 

Pramen: Produktový katalog ALUPROF 

3.2.1 Nosná konstrukce 

Nosná konstrukce se skládá z hliníkových nosných kotev, nosného roštu, který je tvo en 

z hliníkových sloupků a p íček. 

3.2.1.1 Sloupky 

 Hliníkový profil sloupku s p erušeným tepelným mostem. 

 Výrobce ALUPROF. 

 Systém MBSR 50 

 Sloupek 50x125 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2 P íčky 

 Hliníkový profil p íčky s p erušeným tepelným mostem. 

 Výrobce ALUPROF 

 Systém MBSR 50 

 P íčka 50x65 mm 

 

 

 

 

 

Obr. 3. 1 ez sloupkem 

Obr. 3. 2 ez p íčkou 
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Pramen: Produktový katalog ALUPROF 

3.2.2 Kotvící prvky 

3.2.2.1 Kotvy 

Sloupky jsou kotveny v úrovni pozedního věnce systémovými, hliníkovými kotvami tvaru 

„H“. Kotva je kotvena do pozedního věnce závitovou tyčí průměru 12 mm chemickou maltou 

(viz bod 2.2.3). 

 

Obr. 3. 3 „H“ kotva 
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3.2.2.2 Trny 

Sloupky jsou, v úrovni podlahy, osazeny na systémové, hliníkové trny, které se kotví 

do podlahy, podkladního betonu, základu a jsou vsunuty do sloupku. 

 

Obr. 3. 4 Trny 

 

Pramen: Produktový katalog ALUPOROF 

3.2.2.3 Závitová tyč 

Závitová tyč FIS A do betonu C15/20 až C50/60, chemická malta FIS V 360 S. 

Viz p íloha č. 4 Technické listy. 

3.2.2.4 Chemická malta 

Chemická malta FIS V 360 S, hybridní chemická malta bez obsahu styrénu. Viz p íloha č. 4 

Technické listy. 
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3.2.3 Těsnění a p ítlačné profily 

Ochrana proti vnikání vody do konstrukce pomocí systému těsnění a p ítlačných profilů. 

P ítlačný profil se osadí těsnící gumou a pomocí nerezových šroubků se p ipevní ke sloupku, 

utáhne se silou 4-5 Nm po vzdálenostech 200 mm. 

3.2.3.1 Těsnění 

Profilovaná guma, kterou se osadí sloupek, p íčka a p ítlačný profil. Gumové těsnění p ilne 

po utažení k tabuli skla nebo jiné výplni. U sloupků a p íček se volí vhodná výška gumy dle 

ší ky skleněné tabule nebo jiné výplně. Do sloupku se osazuje vyšší gumové těsnění než do 

p íčky, aby se vytvo ila zasklívací rovina. Do p ítlačných profilů se osadí gumové těsnění 

stejné výšky jak pro p ítlačný profil na sloupku tak na p íčce. 

Obr. 3. 5 Druhy gumových těsnění 

 

Pramen: Produktový list ALUPROF 

3.2.3.2 P ítlačný profil 

P ítlačný hliníkový profil, sloužící k p itlačení a stabilizaci výplně – skleněné tabule, 

termoizolační výplně nebo dve í a oken, opat ený nacvakávacím krycím pohledovým 

profilem tvaru „U“ 
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Obr. 3. 6 P ítlačný profil 

     

 

 

 

Pramen: produktový katalog ALUPROF 

3.2.4 Výplně 

Do nosného roštu se mohou osadit různé výplně – skleněné tabule, hliníkový sendvičový 

panel s tepelnou izolací, otvíravé prvky (okna, dve e). Systém MBSR 50 dovoluje vložit 

výplň až do ší ky 5Ř mm. 

3.2.4.1 Zasklení 

Zasklení v rozsahu světlosti podlaží bude provedeno izolačním bezpečnostním dvojsklem ve 

složení VSG 44.2-16-33.2 VSG, U=1,1, V místě stropní konstrukce bude použito izolační 

bezpečnostní a tvrzené emailované sklo, email na pozici 2, ve složení 44.2-16-6 ESG E-

RAL7016, U=1,1. 

3.2.4.2 Vchodové dve e 

Vchodové dve e provedeny ze systému MB70, výrobce profilů ALUPROF. Bezpečnostní 

kování, klika-klika, zámek 3. BT, okop výšky 400mm, nízký práh, zasklení izolačním 

dvojsklem ve složení 44.2-16-33.2 VSG, U=1,1. Okop je tvo en hliníkovým sendvičovým 

panelem ve složení AL plech 2,0-tepelná izolace 26-AL plech 2,0. Dve e se jsou z výroby 

zkompletovány, do nosného rastru stěny se osazují jako jiné výplně a zajistí se p ítlačnými 

profily. 

3.2.5 Výrobce materiálu 

Nosnou konstrukci stěny budou tvo it prvky systému MBSR 50 – výrobce ALUPROF, 

vstupní dve e budou tvo it prvky systému MB70 – výrobce ALUPROF. Kotvící prvky budou 

tvo eny systémovými kotvami od výrobce ALUPROF a kotvícím systémem FISCHER. 

Zasklení zvolí zhotovitel dle svého subdodavatele skel. 

Obr. 3. 7 Krytka 
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3.2.6 Doprava materiálu 

Materiál bude na stavbu p evezen zhotovitelem a to nákladní dodávkou s návěsem pro 

p epravu hliníkové konstrukce a nákladním automobilem s minimální nosností 2ř50 kg a 

teleskopickým ramenem pro p evoz skleněných tabulí. 

Části hliníkové konstrukce budou p eváženy, v nákladním dodávkovém automobilu 

s návěsem, ve svazcích rozt ízeny dle druhu, délky a návaznosti. Tyčové prvky budou 

chráněny fólií proti poškození laku, ostatní materiál bude p epravován v kartonových boxech, 

pop ípadě volně ložený v kryté části automobilu. Všechny části musí být zajištěny proti 

pohybu během p epravy. Sklo se bude p evážet nákladním automobilem s teleskopickým 

ramenem o nosnosti min. 2ř50 kg na „T“ paletách. Paleta bude zajištěna proti pohybu p i 

dopravě p ikurtováním. 

3.2.7 Skladování na staveništi 

Materiál bude na staveništi uskladněn jen po dobu nezbytnou k zabudování do konstrukce. 

Nosné prvky, sloupky a p íčky, se nebudou vykládat z návěsu. Po osazení kotev budou profily 

odebírány p ímo z návěsu, tím budou maximálně chráněny proti poškození na staveništi. 

Palety se sklem budou složeny teleskopickým ramenem na zpevněnou plochu co nejblíže 

fasádě. 

Materiál se nebude p edzásobovat. Materiál p ivezený na stavbu bude zpracován 

za jednu pracovní směnu. 

Zodpovědnost za dodávku materiálu má vedoucí čety, který vede synchronizovaně 

se stavbyvedoucím stavební deník. 

3.3 Pracovní podmínky 

Podmínky, p i nichž je bezpečné provádět montáž prosklené stěny. Musí být zajištěna ochrana 

zdraví montážníků a zároveň nesmí dojít k ohrožení kvality konstrukce. 

3.3.1 Klimatické podmínky 

Stavební práce nelze provádět, nebo musí být p erušeny, klesne-li teplota pod +5 C°, 

p i bou i, vydatném dešti, sněžení. P i práci ve výšce, p i použití osobního zajištění, musí 

být práce p erušeny, je-li rychlost větší než Ř,0 m/s, v ostatních p ípadech p i rychlosti větru 

10,7 m/s a p i menším dohledu jak 30 m. 
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3.3.2 Podmínky na staveništi 

P ed zahájením stavebních prací je nutno zajistit: 

 Napojení na elektrický proud v dosahu max. 10m o napětí min 220 V 

 Osvětlení, v p ípadě, že nebude zajištěno stavbou, bude použito p enosné světlo 

POWERPLUS POWLI213, 3W, maximální počet 5 ks. 

 P ístupová cesta k místu zabudování konstrukce o ší ce min 3 m. 

3.4 P evzetí staveniště 

P evzetí staveniště je důležitým bodem p ed zahájením provádění stavebních prací. Vedoucí 

čety získá informace o průběhu a stavu stavby. Dojedná se p ístup na staveniště, zkontroluje 

se p ipravenost staveniště, budou p edložena rizika, která mohou na stavbě vzniknout během 

provádění stavebních prací. 

3.4.1 Podmínky pro p evzetí 

P i p ebírání části staveniště musí být provedeny tyto stavební práce: 

 Zemní práce 

 Základová konstrukce 

 Svislé nosné konstrukce 

 Vodorovné nosné konstrukce 

 Schodiště 

 P ístupová cesta 

Na staveništi musí být vyznačen váhorys, vedení rozvodů vody, plynu, vzduchotechniky, 

elektrických kabelů 

Vedoucí čety spolu se stavbyvedoucím zkontrolují p ipravenost staveniště, a kvalitu 

provedení. Do stavebního deníku se zapíše průběh kontroly a p edání staveniště. 

3.5 Obecné pracovní podmínky 

 Klimatické podmínky viz bod 3.3.1. 

 P ipravenost staveniště viz bod 3.4.1. 

 Prostor pro manipulaci s tyčovým materiálem o rozměrech max. 3,5 m (nejdelší kus 

nosného sloupku) 

 Prostor pro manipulaci s tabulí skla o rozměrech 2,5x1,2 m 
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Na staveništi nesmí být skladován jiný materiál, který není určen pro provádění zavěšené 

fasády. 

Pracovní četa a její pracovnicí jsou proškoleni o bezpečnosti práce na staveništi, 

o vlastnostech použitých materiálů, práci ve výškách, používání pracovních pomůcek. 

Konstrukce bude zabudována v nejvyšší kvalitě, aby odolala zatížení vlastní vahou 

konstrukce, větrem a užitným zatížením. V konstrukci nesmí být použity materiály nebo 

komponenty, které nejsou uvedeny ve výrobní dokumentaci a v dokumentaci pro provedení 

stavby. Vedoucí montážní čety kontroluje průběh montáže, aby nedošlo porušení 

technologické kázně, porušování bezpečnosti práci nesprávné manipulaci s prvky konstrukce, 

zejména, aby nedošlo k deformaci dlouhých tyčových prvků, jejich poškrábání, nesprávné 

manipulaci s tabulemi skla, kontrola p ísavek, dodržení technologického postupu. 

3.6 Personální složení 

Montážní četa pro provádění zavěšené fasády je ve složení: 

 1x vedoucí montážní čety – kontroluje průběh montáže, vede stavební deník, eší 

vzniklé problémy, rozmě ení kotev, obsluha zdvihací plošiny, idič nákladního 

dodávkového automobilu  

 4x montážní dělník – montáž konstrukce zavěšené fasády, zasklívání, tmelení 

 2x pomocný dělník – pomocné práce, manipulace s materiálem, úklid 

 1x idič – idič nákladního automobilu s teleskopickým ramenem, doprava skla 

z výrobny na staveniště, skládka palet se sklem, vazačský průkaz 

3.7 Stroje a pomůcky 

Stroje a pomůcky, které budou použity p i provádění prosklené stěny. Jsou vyjmenovány jen 

hlavní pomůcky, drobné ná adí, metry atd. jsou obsaženy v položce „sada běžného 

pracovního ná adí“ 

3.7.1 Stroje 

Pro p epravu materiálu na staveniště budou použity dva automobily:  

 Nákladní dodávkový automobil s návěsem (nap .:Volswagen Transporter) 

 Nákladní automobil s teleskopickým ramenem o nosnosti min 2ř50 kg 

(nap .:Mercedes-Benz Sprinter) 
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Pro p epravu materiálu na staveništi bude použito: 

 Nůžková plošina nosnost min 1000 kg 

3.7.2 Pomůcky 

Pomůcky pot ebné pro provádění zavěšené fasády: 

 Laserový nivelační p ístroj 1x 

 Vodováha    2x 

 Vrtačka s p íklepem  2x 

 Kladivo    2x 

 Ruční pistole na tmel  3x 

 Vysunovací ezací nůž  4x 

 Elektrická bruska   1x 

 Úhlová pila    1x 

 Sada běžného pracovní ná adí 4x 

 Čistící vzduchová sada  1x 

 Vakuové p ísavky   8x 

3.7.3 Ochranné pracovní pomůcky 

Pracovní pomůcky pro každého člena čety, který se účastní práce na staveništi: 

 Helma 

 Rukavice 

 Ochrana těla – kalhoty, triko s dlouhým rukávem 

 Pracovní vysoká obuv se zpevněnou špičkou 

 Ochranné brýle 

 Respirátor 

 Osobní ochranné prost edky proti pádu – 4ks pro montážní dělníky 

 Opasek na ná adí 

 Bederní pás 

Stroje a pomůcky jsou používány podle pot eby průběhu montáže. Ochranné pracovní 

pomůcky musí být použity po celou dobu pobytu na staveništi. 
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3.8 Požadavky na zavěšenou fasádu a její provádění 

3.8.1 Požadavky na nosnou konstrukci objektu 

Zavěšená fasáda bude kotvena do pozedního věnce stropní konstrukce o tloušťce 270 mm, 

je tedy nutné zkontrolovat a vyznačit, dle projektové prováděcí dokumentace, body kotvení, 

aby nedošlo p i vrtání ke kolizi s výztuží pozedního věnce. Pozední věnec musí být proveden 

v kvalitě odpovídající statickému návrhu na požadované zatížení. Dále musí být proveden 

v požadované kvalitě podkladní beton, který bude vyztužen po celé délce pod fasádou kari 

sítí, Ferona 6 mm, 150x150 mm, o ší ce 500 mm. 

3.8.2 Požadavky na fasádu 

Zavěšená fasáda musí splňovat tepelně technické, akustické požadavky, mechanickou 

odolnost, odolávat zatížení vlastní tíhou, zatížením větrem a užitným zatížením, dle norem 

v bodě 7.1 výpis literatury, a musí splňovat požadavky investora z funkčního hlediska. 

Konstrukce musí dovolovat a ešit tepelnou roztažnost částí konstrukce. Dilatace jsou 

vy ešeny v místě stropní konstrukce, kde je nosný profil sloupku p erušen a je osazen 

dilatační kus (mezi-nosníkový spoj), který umožňuje pohyb ve svislém směru v dolní části 

sloupku. Každá p íčka je oddilatovaná od sloupku gumovým těsněním tloušťky 3 mm. 

3.8.3 Požadavky na provádění 

Kotvy musí být osazeny nejméně 1 den, než budou zatíženy nosnou konstrukcí fasády. 

Po dosažení únosnosti kotev je možná montáž nosných prvků fasády. Po montáži 

sloupků a p íček je nutno profily osadit těsnícími gumami, nejsou-li osazeny z výroby, a poté 

je možno zasklívat. Poloha skleněné tabule musí být bezprost edně zajištěna p ítlačným 

profilem nejméně na t ech místech. Po zasklení je možné p istoupit k dokončovacím pracím 

(osazení krytek p ítlačných profilů, zakončení u ostění, osazení „L“ profilů pro ukončení 

podlah atd.) Postup montáže musí být kontrolován dle prováděcí dokumentace a dokumentace 

zhotovitele, dle p edchozího zamě ení nosné konstrukce objektu. 

3.9 Pracovní postup montáže zavěšené fasády 

Krok:  

1. P íprava a kontrola staveniště. Kontrola p ipravenosti ostatních konstrukcí viz bod 

3.4.1. 

2. Zhodnocení průběhu montáže, vyhodnocení problému, zápis do stavebního deníku. 
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3. Rozmě ení kotev dle zamě ení skutečného stavu. Svislá poloha se rozmě í laserovým 

nivelačním p ístrojem (nap . BERNER Rotační laser Topline 3 Easy) podle výrobní 

dokumentace zhotovitele. Vynesou se svislé risky v rozsahu všech podlaží na stropní 

konstrukci zhruba v místě osazení kotev. Dle vyznačeného váhorysu a vzhledem 

k čisté podlaze se určí vodorovná rovina kotev. Vodorovná osa kotvy bude ve výšce 

150 mm od relativní srovnávací roviny, kterou vždy tvo í spodní hrana nosné stropní 

konstrukce. Tím se protnou vodorovné svislé rysky. V těchto průsečících budou 

provedeny vrty dle šablony pro kotvení kotev, u kotev p i ostění se použije šablona 

pro krajní kotvy. 

Obr. 3. 8 Schéma rozmě ení kotev 

 

   Pramen: Vlastní tvorba 

 

4. Vrtání kotev bude probíhat p íklepovou vrtačkou. Průměr závitových tyčí je 12 mm, 

bude použit vrták do betonu o průměru 14-16 mm. Hloubka otvoru vychází z účinné 

kotevní hloubky, která je 12-ti násobek průměru závitové tyče, tedy 144 mm. Skutečná 

účinná kotevní hloubka bude 150mm. Hloubka otvoru bude 155 mm. Otvor po 

vyvrtání vyfouknout – vykartáčovat – vyfouknout, tento proces zopakovat 4x. 
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5. Osazení závitových tyčí ( 12mm, FIS A)na chemickou maltu (FIS V 360 S). Otvor se 

vyplní p edepsaným množstvím malty, viz produktový list výrobce. Krouživým 

pohybem se do otvoru osadí závitová tyč. Malta se nechá 24 hodin ztvrdnout, poté je 

možno ji zatěžovat. 

6. Osazování „H“ kotev. Nejprve se vysvítí laserová srovnávací rovina, která je 

rovnoběžná s čelní rovinou stropní konstrukce a vzdálena od ní cca 100 mm. Najdeme 

nejbližší bod, v místě osazení kotvy, od roviny čela stropní konstrukce ke srovnávací 

laserové rovině. Osadíme kotvu, která vychází nejblíže srovnávací laserové rovině, 

ostatní kotvy se vypodloží do stejné roviny. Vypodložení kotvy se provádí pomocí 

hliníkových plošných podložek v tloušťkách 2, 4, Ř a 12 mm. U kotev p i ostění se 

od ízne jedna strana a otvor pro kotvení se posouvá dovnit  kotvy do prostoru, kde 

bude umístěn sloupek. 

Obr. 3. 9 Schéma osazení kotev 

 

    Pramen: Vlastní tvorba 

7. Po osazení kotev je možné osazovat sloupky. Sloupek je z výroby osazen spojovníkem 

sloupků (v místě stropní konstrukce je nad kotvou provedena dilatace, spojení dvou 

sloupků dovoluje svislý pohyb – mezinosníkový spoj), dolním kotvícím trnem, 

spojovníky pro p ipojení p íček, profil je dále osazen těsnícími gumami. Sloupky se 

osazují 10-20 mm p ed vnit ní rovinu kotvy. P es kotvu se na sloupek v místě 

spojovníku obkreslí poloha otvoru a vyvrtá se otvor pro průchod svorníku (viz p íloha 
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č. 3 technické listy) a hliníkové objímky na, které bude sloupek zavěšený. 

Mezinosníkový spoj – spojovník, je zabezpečen proti propadnutí dvěma šroubky, které 

se po provrtání a protažení svorníku odstraní. Sloupek se zavěsí a vyrovná do svislé 

polohy. Do podkladního betonu se zakotví kotvící trn, který zamezuje kolmým 

pohybům sloupku k jeho svislé ose, ale zároveň povoluje svislému pohybu 

rovnoběžnému se svislou osou sloupku, sloupek se podlepí stavebním lepidlem OT 16 

EPDM. Takto se osadí zbývající dva sloupky nad sebou. 

 

Obr. 3. 10 Postup montáže roštu 

 

   Pramen: Vlastní tvorba 
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8. V místě p íček jsou na sloupcích z výroby osazeny spojovníky. Na které se osadí 

p íčky, které jsou z výroby osazeny těsnícími gumami. Aby byla zajištěna vodotěsnost 

spoje, vloží se pryžové profilované těsnění. 

 

Obr. 3. 11 Spojovník pro osazení p íčky 

 

   Pramen: Produktový katalog ALUPROF 

 

9. Pokračuje se další svislou adou sloupků a p íček až do konce, čímž se vytvo í nosný 

rošt. 

Obr. 3. 12 Nosný rastr 

 

    Pramen: Vlastní tvorba 
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10. Zkontroluje se svislost a vodorovnost prvků. Pro lokální kontrolu se použává 

vodováha, pro komplexní posouzení nivelační laserový p ístroj. 

11. Do p ipraveného hliníkové roštu se osadí rám dve í, který je osazen k ídlem už 

z výroby. Rám dve í se zajistí pomocí montážních p ítlačných profilů nejméně na 4 

místech (montážní p ítlačný profil – p ítlačný profil o délce 150 mm pro montážní 

zajištění polohy vložených rámu nebo zasklení do fasádního systému). 

12. Osazení prahového profilu 

 

Obr. 3. 13 Osazení vstupních dve í 

 

Pramen: Vlastní tvorba 
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13. V místě podlahy v 1NP se osadí p ipojovací spára pěnovým sklem a provedou se 

parotěsné a paropropustné izolace, tak aby nedocházelo k průniku vlhkosti do 

interiéru. Viz detail výkresová část F. 

14. Do p ipojovacích svislých spár se osadí distanční profily s hliníkovým AL plechem. 

Prostor mezi sloupkem a zdivem se vyplní tepelnou izolací a parotěsnou izolací 

v interiéru a paropropustnou v exteriéru. Viz detail výkresová část F. 

15. Postupné zasklívání, od horního levého segmentu, pomocí plošiny. Sklo je podloženo 

zasklívací nosnou distanční podložkou o různých tloušťkách v osové vzdálenosti 150 

mm od sloupku., Tak aby sklo bylo v rovině. Sklo se p ichytí nejméně na 4 místech 

montážním p ítlačným profilem. 

16. Po zasklení se zkontroluje, zdali p i zasklívání nedošlo k vysazení těsnících gum 

z drážky, nebo porušení gumy. 

17. Osazení p ítlačných profilů probíhá od shora dolů, musí být dodržena dilatace v místě 

spojů sloupku. P ítlačný profil může zasahovat do druhého profilu max. 100 mm, ale 

nesmí být k němu p išroubován. P ítlačný profil se šroubuje po 200 mm. 

18. Po osazení p ítlačných profilů se osadí krycí lišty. Krycí lišty jsou rozměrově 

p ipraveny z výroby. Výška krytky na p íčky 15 mm, na sloupky 20 mm. Lišta se 

p iloží na p ítlačný profil a zatlačením, nebo p ípadně poklepem gumovým kladívkem, 

se zacvakne na p ítlačný profil. 

19. Na závěr se provede oplechování horní vodorovné p ipojovací spáry a vytmelení 

svislých p ipojovacích spár. 

20. Po celkové kontrole konstrukce se provede úklid vzniklého odpadu a umytí sklo-

hliníkové konstrukce.  

Obr. 3. 14 Pohled na 

složení konstrukce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: 

Produktový katalog 
ALUPROF 
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Obr. 3. 15 Pohled na konstrukci 

 

  Pramen: vlastní tvorba 

 



~ 51 ~ 

3.10 Jakost a kontrola kvality 

Zavěšená stěna musí splňovat: 

 Geometrická p esnost, dodržení pravoúhlosti, p ipojovací spára ší ky max. 35 mm. 

 Vodotěsnost, p i užívání nesmí do interiéru pronikat voda. 

 P i rozbití skla nesmí být ohroženo zdraví osob, musí být použito bezpečnostní 

lepené sklo. 

 Dilatace musí být zajištěna mezi-nosníkovými spoji, a ve spojích p íčky se 

sloupkem pomocí gumové podložky. 

 Musí být splněn požadavek na prostup tepla konstrukcí, který musí být menší jak 

3,0+1,4*fw  W/m2K, kde fw je poměr mezi průsvitnou plochou a celkovou 

plochou pláště. Prostup tepla konstrukcí je 0,26 W/m2K, tedy Vyhovuje 

normovým požadavkům. 

3.11 BOZP 

P i provádění zavěšené sklo-hliníkové stěny musí být dodrženy zákony o bezpečnosti práce a 

to zejména: 

 Zákon č. 30ř/2006 Sb., požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci 

 Na ízení vlády č. 37Ř//2001 Sb., provoz a používání strojů, technických za ízení, 

p ístrojů a ná adí 

 Na ízení vlády č. 362/2005 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví p i práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví p i práci na 

staveništích 

 Na ízení vlády č. 5ř2/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 

z odborné způsobilosti 

 Na ízení vlády č. 361/2007 Sb., ochrana zdraví p i práci 

 Vyhláška č. 1ř/1ř7ř Sb., zdvihací za ízení a zajištění bezpečnosti 

 Na ízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

 Na ízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví p ed nep íznivými účinky hluku 

a vybrací 
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4 Rozpočet 

V p íloze se nachází položkový rozpočet bytového domu CORSAIR. Samostatně je 

zpracován rozpočet sklo-hliníkové, sloupkově-p íčkové, zavěšené stěny. 

P íloha č. 2 

5 Harmonogram 

V p íloze se nachází harmonogram bytového domu CORSAIR. Samostatně je pracován 

harmonogram sklo-hliníkové, sloupkově-p íčkové, zavěšené stěny. 

P íloha č. 2 

6 Závěr 

V bakalá ské práci je zpracován technologický postup provádění zavěšené fasády. Práce 

obsahuje p edstavení objektu bytového domu CORSAIR v průvodní a souhrnné technické 

zprávě a výkresové části. Na zadaném objektu je ešena prosklená stěna na jihozápadní straně 

objektu. Stěna je zavěšená v úrovni stropní konstrukce a je osazena vstupními dve mi. 

Technologický postup je zpracován pouze pro objekt bytový dům CORSAIR, nemůže být 

použit pro jiné stavby. 

7 Seznamy 

7.1 Seznam použité literatury 

Obsah bakalá ské práce vychází z informací uvedených v následujících normách: 

 EN 12152 zavedena v ČSN EN 12152 (74 720Ř) Lehké obvodové pláště - 

Průvzdušnost - Funkční požadavky a klasifikace 

 EN 12153 zavedena v ČSN EN 12153 (74 7204) Lehké obvodové pláště - 

Průvzdušnost - Zkušební metoda 

 EN 12154 zavedena v ČSN EN 12154 (74 7201) Lehké obvodové pláště - 

Vodotěsnost - Funkční požadavky a klasifikace 

 EN 12155 zavedena v ČSN EN 12155 (74 7203) Lehké obvodové pláště - 

Vodotěsnost - Laboratorní zkouška p i statickém tlaku 

 EN 1217ř zavedena v ČSN EN 1217ř (74 7202) Lehké obvodové pláště - Odolnost 

proti zatížení větrem - Zkušební metoda 
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 EN 12600 zavedena v ČSN EN 12600 (70 05ŘŘ) Sklo ve stavebnictví - Kyvadlová 

zkouška - Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo 

 EN 13116 zavedena v ČSN EN 13116 (74 7206) Lehké obvodové pláště - Odolnost 

proti zatížení větrem - Funkční požadavky 

 EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0Ř60) Požární klasifikace stavebních 

výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na 

oheň 

 EN 13501-2 zavedena v ČSN EN 13501-2 (73 0Ř60) Požární klasifikace stavebních 

výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární 

odolnosti kromě vzduchotechnických za ízení 

 EN ISO 140-3 zavedena v ČSN EN ISO 140-3 (73 0511) Akustika - Mě ení 

zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 3: Laboratorní mě ení 

vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí (ISO 140-3:1995) 

 EN ISO 717-1 zavedena v ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) Akustika - Hodnocení 

zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová 

neprůzvučnost 

 EN 1991-1-1 zavedena v ČSN EN 1řř1-1-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení 

konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná 

zatížení pozemních staveb 

 ČSN 73 3610Navrhování klempí ských konstrukcí 

 Eurokód ř: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro 

konstrukce 

 EN 673 zavedena v ČSN EN 673 (70 1024) Sklo ve stavebnictví - Stanovení 

tepelné propustnosti (hodnota U) - Výpočetní metoda 

 EN 675 zavedena v ČSN EN 675 (70 1026) Sklo ve stavebnictví - Určení tepelné 

propustnosti (U) - Metoda mě ení tepelného toku 

 EN 12412-2 zavedena v ČSN EN 12412-2 (73 0316) Tepelné chování oken, dve í a 

okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé sk íně - Část 2: Rámy 

 EN ISO 6ř46 nahrazena ČSN EN ISO 6ř46 (73 055Ř) Stavební prvky a stavební 

konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda 

 ČSN EN ISO 10077-1 (73 0567) Tepelné chování oken, dve í a okenic - Výpočet 

součinitele prostupu tepla - Část 1: Zjednodušená metoda 
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 EN ISO 10077-2 zavedena v ČSN EN ISO 10077-2 (73 0567) Tepelné chování 

oken, dve í a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová 

metoda pro rámy 

 EN ISO 10211 nahrazena ČSN EN ISO 10211-1 (73 0551) Tepelné mosty ve 

stavebních konstrukcích - Výpočet tepelných toků a povrchových teplot - Část 1: 

Základní metody 

 EN ISO 12567-1 zavedena v ČSN EN ISO 12567-1 (73 057ř) Tepelné chování 

oken a dve í - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé sk íně - Část 1: 

Celková konstrukce oken a dve í 
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