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1. ÚVOD 

 

Anotace 

 Předmětem bakalářské práce je návrh variantních řešení podlah pro zadaný objekt. Jedná 

se o čtyřpodlažní bytový dům se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím navržený 

v konstrukčním stěnovém systému. Součástí práce je projektová dokumentace pro stavební 

povolení bytového domu.  

 Záměrem bakalářské práce je zpracování technologického předpisu podlah bytového 

domu. Přesněji se jedná o čtyři skladby, všechny se nacházejí v interiéru bytového domu. V 

rámci bakalářské práce budou řešeny všechny aktuální požadavky na podlahy, a to zvláště 

požadavky na tepelné, akustické a hydroizolační vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou zajištěni 

pomocí výběru vhodných materiálů a technologických postupů. Při volbě jednotlivých 

skladeb a technologických postupů je brán zřetel i na další důležité vlastnosti podlah např. 

mechanickou odolnost, bezpečnost provozu, hygienickou nezávadnost, estetické vlastnosti a 

dlouhou životnost. 

 Cílem je navrhnout správnou technologii a funkční řešení při pokládce jednotlivých 

vrstev podlahové konstrukce. 

 

Klíčová slova 

Podlaha; technologický postup; bytový dům.  



Annotation 

 Presented Bachelor's thesis' focus lies in variant of the project floors in a given object - a 

four-storey apartment building with three overground storeys and an underground storey 

projected in a construction wall system. Project documentation for the object's building permit 

is included in the thesis.  

 Presented thesis aims to an elaboration of technological processing of floor covering of an 

apartment building, or more accurately, of four structures located in the interior of the 

building. In terms of the thesis, all current floor-related requirements will be dealt with, 

especially the requirements concerning the floor's thermal, acoustic and hydro-insulation 

qualities. These qualities were met by the selection of proper materials and technological 

procedures. While choosing the individual structures and technological procedures, additive 

important floor characteristics such as mechanical resistance, work safety, hygienic 

soundness, aesthetical qualities and durability were kept in regard. The thesis' objective was 

to project the proper technology and practical arrangement in terms of laying the individual 

layers of the floor construction. 
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2. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

 

2.1   ZÁKLADNÍ INFORMACE 

2.1.1   Obsah technologického postupu 

 V technologickém postupu jsou přesně specifikovány jednotlivé skladby a materiály, 

které budou použity v podlahové konstrukci. Specifikace se týká materiálů, způsobu jejich 

dopravy a skladování, způsobu přípravy před prováděním, samotným prováděním a jejich 

ochranou. V kapitolách 2.2.3, 2.3.3, 2.4.3 a 2.5.3 jsou navíc specifikovány potřeby 

jednotlivých materiálů pro provedení v bytovém domě. 

 Dále jsou obsahem technologického postupu informace o staveništi, jeho zařízení, 

informace o personálním obsazení a vnitřních vztazích, upřesnění kontrol a prohlídek a v 

neposlední řadě ochrana přírody, zdraví a života. 

2.1.2   Popis objektu 

 Bytový dům bude sloužit k trvalému bydlení pro šest rodin. Je čtyř podlažní se třemi 

nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. V každém nadzemním podlaží jsou 

dva byty, byty v prvním nadzemním podlaží jsou určeny pro obývání osobami s pohybovým 

handicapem. Podzemní podlaží obsahově navazuje na potřeby domu, je zde umístěna 

technická místnost, kolárna, kočárkárna, sušárna a sklepní prostory pro  každou bytovou 

jednotku. Na pozemek je vstup včetně příjezdu ze severovýchodní komunikace, k níž jsou 

také přilehlé sítě technické infrastruktury, protější strana je přístupná z pěší komunikace.  

 Bytový dům je kompletně navržen v systému Porotherm s plochou střechou. Obvodové 

nosné zdivo je z broušených cihel Porotherm Profi, vnitřní nosné zdivo z broušených cihel 

Porotherm Profi nebo z Porotherm AKU P+D a nenosné zdivo je z Porotherm AKU. Stropy 

jsou taktéž ze systému Porotherm, keramobetonové nosníky POT a keramické vložky 

MIAKO. 

 Plochá nepochozí střecha je provedena s jednotným sklonem 2%. 
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2.1.3   Zařízení staveniště 

 Před zahájením prací týkajících se podlah, bude již zařízení staveniště pro hrubou stavbu 

vybudováno v plném rozsahu viz výkres C.5 Zařízení staveniště. Ale zároveň materiál, pro 

který byly zpevněné plochy a skladovací buňky určeny, již byl na stavbě použit. Proto dle 

výkresu je možné využít tyto skladovací prostory, pro skladování materiálu použitého v 

podlahových souvrstvích. Staveniště bude obsahovat všechny potřebné manipulační plochy i 

sociální zázemí pro pracovníky.  

 V rámci prací na jednotlivých podlahách bude materiál nutný pro jejich provádění 

skladován v objektu bytového domu, aby byl co nejdostupnější. Média potřebná k pokládce 

vnitřních podlah budou odebírána z rozvodů bytového domu, pro venkovní podlahy budou 

určená odběrná místa na staveništi. 

2.1.4   Předání staveniště 

 Celá stavba bude dodána jedním dodavatelem, proto před zahájením prací nebude nutné 

předávat staveniště. Pokud si generální dodavatel najme subdodavatele, budou tyto podmínky 

stanoveny v rámci jejich smluvních vztahů. 

 V rámci spolupráce s investorem, popř. autorským dozorem, je nutné při provádění 

podlah, jakožto zakrývaných konstrukcí, umožnit vstup těmto osobám, před zakrytím 

jednotlivých vrstev podlahové konstrukce. Jestli této možnosti pro kontrolu využijí, je jen na 

jejich vlastním uvážení. Všechny tyto případné kontroly musí být zapsány do stavebního 

deníku. 

2.1.5   Připravenost pracoviště 

Pracoviště: 

 Před zahájením prvních prací na podlahové konstrukci je nutné zkontrolovat podklad.      

U všech typů podlah v bytovém domě, to bude povrch betonové mazaniny. Kontrolujeme jeho 

vyzrálost (stáří minimálně 28 dní), jeho vlhkost (do konstrukce nesmí být vnášeno nadměrné 

množství vlhkosti) a dále jeho rovinnost (max. povolená odchylka je ± 5 mm). Měl by již mít 

únosnost danou projektem a měl by splňovat všechny vlastnosti deklarované dodavatelem. 
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 Veškeré rozvody v budově by měly být dokončeny, řádně odzkoušeny a protokoly o 

jejich provedení by měly být uschovány. 

 V místnostech, kde budou podlahy prováděny, by také měly být dokončeny povrchové 

úpravy svislých i vodorovných konstrukcí (stěn a stropů). 

Podklad: 

 Pro každou vrstvu prováděných podlah bude nutné zajistit jiné požadavky na podklad, 

tyto požadavky budou upřesněny v kap. 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5 a 2.5.5. Obecně však platí, že 

povrch musí být čistý, suchý a soudržný. 

2.1.6   Personální obsazení 

 V průběhu prací na jednotlivých vrstvách všech druhů podlah se bude střídat několik 

pracovních čet. Jejich rozsah se může v závislosti na pracnosti či jiných okolnostech lišit. 

Obecně lze říct, že v každé pracovní skupině bude předák, odborní pracovníci a pomocní 

dělníci. 

Povinnosti předáka: 

- předákem může být jen osoba s odbornou praxí, se zkouškou z odborných znalostí a z 

příslušných předpisů k zajištění bezpečnosti 

- je povinen zajisti bezpečnost na pracovišti i pracovníků ve své skupině 

- rozděluje práci mezi pracovníky a zodpovídá za ně i za kvalitu provedených prací 

- určuje pracovní a technologické postupy a kontroluje jejich dodržování 

Povinnosti pracovníků: 

- pracovníci musí mít složenou zkoušku z odborných znalostí ve svém oboru nebo 

- praxi ve svém oboru minimálně 2 roky 

- jsou povinni pracovat dle pokynů svého předáka a dodržovat dané technologické postupy 

- dbají o svou bezpečnost i o bezpečnost svých spolupracovníků 

- rozdělují práci mezi pomocné dělníky a zodpovídají za kvalitu jejího provedení 

Povinnosti pomocných dělníků: 

- jsou povinni pracovat dle pokynů nadřízených pracovníků 

- dbají o svou bezpečnost i o bezpečnost svých spolupracovníků 

- zajišťují přísun materiálů 
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2.1.7   Potřeba energií 

 Pro práce nutné k vytvoření navrženého souvrství budou stačit již zhotovené přípojky a 

rozvody na staveništi nebo přímo v bytovém domě. 

 Největší potřebná zásuvka elektrické energie bude 400V/5 x 32A (jištění 3 x 32A), která 

bude natažena prodlužovacím kabelem z rozvodné skříně na staveništi, pro menší 

mechanizaci postačí 230V/16A, které budou již zhotoveny přímo v objektu. 

2.1.8   Ekologie 

 Při provádění stavby bude vznikat několik druhů odpadů, které je vždy nutné řádně třídit 

a ukládat. Třízením odpadů se zabývá §2 a §3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. a jeho ukládáním 

nebo zpracováním zákon č. 185/2001 Sb. Podrobnější soupis odpadů a nakládání s ním je 

popsáno v kapitole B.8.10. 

2.1.9   Jakost a kontrola kvality 

 Průběžnými kontrolami důležitých částí podlahové konstrukce, lze zajistit její správnou 

funkčnost a splnit tak všechny požadavky dané investorem. Do konstrukce byly použity pouze 

certifikované materiály u nichž výrobce zaručuje dané vlastnosti, při jím doporučeném a 

správném technologickém postupu. 

 V první řadě vždy před prováděním kontrolujeme, zda jsou splněny požadavky na 

podklad, které jsou uvedeny pro každý materiál v kap. 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5, 2.5.5. Dalším 

důležitým krokem je kontrola materiálů před použitím (jestli nebyly poškozeny při skladování 

nebo manipulaci). Nesmíme zapomenou ani na kontrolu pracovníků, dodržování 

technologických předpisů, předpisů BOZP a pracovní kázně. Neméně důležitá je i kontrola 

klimatických podmínek u materiálů, kde je podle nich omezená zpracovatelnost, tyto 

požadavky jsou uvedeny u jednotlivých materiálů v kap. 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5 a 2.5.5. Aktuální 

stav klimatických podmínek musí být vždy zaznamenán ve stavebním deníku.  

Další aspekty kontroly: 

- dodržování správné konzistence materiálů 

- tloušťky jednotlivých vrstev 

- orientační kontrola pevnosti v tlaku Schmidtovým kladívkem 

- kontrola rovinnosti provedené podlahy viz. tab. 1 
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- kontrola vhodné likvidace obalů použitých materiál 

- kontrola postavebního úklidu 

 

Typ podlahy 
Mezní  

odchylka 

Podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob (byty včetně koupelen a 

WC, kanceláře, nemocniční pokoje, kulturní zařízení, obchody, 

komunikace uvnitř objektu apod.) 

± 2 mm 

Ostatní místnosti ± 3 mm 

Výrobní a skladovací haly, garáže ± 5 mm 

Tab. 1 - mezní odchylky mezní rovinnosti nášlapné vrstvy [1] 

 Měření odchylek mezních rovinností bude prováděno dle ČSN EN 74 4505 Podlahy - 

Společná ustanovení. Přesný postup je popsán v kap. 7.4. 

2.1.10   Opatření k zajištění pracoviště po dobu kdy se na něm nepracuje 

 Vždy po dokončení prací, a po provedení případného ošetření nebo ochrany právě 

provedené vrstvy podlahové konstrukce (ochrana a ošetření je pro každý materiál popsána v 

kap. 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5 a 2.5.5), je nutné pracoviště uklidit a zabezpečit.  

 Zabezpečení se provádí s ohledem na velký počet pracovníků pohybujících se po 

staveništi, kteří nemusí mít informace o právě dokončených podlahových konstrukcích. Aby 

nedošlo k neúmyslnému poškození a následným nutným opravám, je vhodné, pokud je to 

možné, úplně zabránit vstupu do těchto místností nebo vytvořit takové podmínky vstupu, aby 

k poškození nedošlo. Dále je nejlepší plánovat postup prací takovým způsobem, aby mohl být 

vstup pracovníků úplně vyloučen. 

2.1.11   Opatření za mimořádných podmínek 

 V době provádění podlahových konstrukcí, již bude objekt opatřen výplněmi otvorů a 

dalšími konstrukcemi zajišťujícími tepelnou pohodu v bytovém domě, proto postačí při 

poklesu teplot zapojit lokální topidla, kterými pohodlně dosáhneme požadovaných teplot.       

S extrémními teplotami uvnitř objektu se nepočítá. Pokud teplota v objektu stoupne nad 

vyžadované maximální teplotní podmínky, je nutné jednotlivé materiály správně ošetřovat 

(správné ošetřování je popsáno pro jednotlivé materiály v kap. 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5 a 2.5.5). 
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 Při provádění podlahových vrstev vyžadujících určité minimální nebo maximální teplotní 

podmínky pro provádění (takovéto podmínky jsou vždy popsány v kap. 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5 a 

2.5.5), musí být teploty kontrolovány minimálně třikrát denně a vždy ihned zapisovány do 

stavebního deníku. 

2.1.12   Odsouhlasení a převzetí prací 

 Při provádění podlahových konstrukcí je za jednotlivé práce zodpovědný mistr, který 

vede a kontroluje svou pracovní četu. Vždy po jejich dokončení je nutné provést společnou 

kontrolu se stavbyvedoucím. Stavbyvedoucí následně pozve investora nebo jeho 

odpovědného zástupce, popřípadě osobu vykonávající autorský dozor, aby si také mohli 

prohlédnout a zkontrolovat provedené práce, jelikož při provádění podlah se převážně jedná o 

zakrývané konstrukce. 

 Informace o veškerých kontrolách a prohlídkách musí být zapsány ve stavebním deníku, 

stejně jako všechny poznámky, připomínky a nutné opravy nebo dodělávky. Práce na další 

vrstvě podlahového souvrství mohou pokračovat až po odstranění těchto vad a případné 

opětovné kontrole. 

 Po kontrole může nastoupit další pracovní četa, která bude provádět následné práce a po 

jejich dokončení se bude proces kontrol a odsouhlasení opět opakovat. 

2.1.13   BOZP 

 V průběhu provádění prací je nutné dbát na zdraví pracovníků i ostatních osob 

pohybujících se na staveništi. Všichni účastníci stavby se musí řídit základními zásadami 

BOZP. Každý pracovník musí dbát na své zdraví i na zdraví ostatních spolupracovníků, 

kterých se dotýká jím prováděná činnost. 

 Bezpečností práce se zabývá zákon č. 309/2006 sb. – o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 sb. – o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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2.2   Po0 - BETONOVÁ PODLAHA NA TERÉNU  

2.2.1   Obecné informace 

 Jedná se o podlahu v 1.PP, kde jsou místnosti pro potřeby obyvatel bytového domu - 

kolárna, kočárkárna, sušárna, technická místnost a jednotlivé sklepní kóje. U návrhu nášlapné 

vrstvy bylo zohledněno zvýšené mechanické zatížení.  

2.2.2   Použité materiály, doprava a jejich skladování 

PU 50 FC Polyuretanový tmel Den Braven 

 Je jednosložkový těsnící a spárovací tmel, na bázi polyuretanu. Vytvrzuje vulkanizací 

vzdušné vlhkosti, vytváří trvale pevný, elastický spoj. [2] Po vytvrzení je tmel přetíratelný. 

 PU tmel je dodáván v kartuších o objemu 300 ml, dovážen bude s ostatním drobným 

materiálem nákladními automobily. 

 Výrobce udává skladovatelnost 12 měsíců při teplotách od +5°C do +25°C. 

Samonivelační polymercementová stěrka 20 CEMIX  

 Finální a vyrovnávací podlahová stěrka určená pro normální zátěž. Je spolehlivá jako 

finální vrstva pro všechny typy občanské výstavby. [3] Finální stěrka bude nanášena v 

tloušťce 4 mm. 

 Směs je výrobcem dodávána v suché formě balená v pytlích po 25 kg na paletách krytých 

fólií. Dovážená bude nákladními automobily. 

 Pro skladování jsou výrobcem doporučeny tyto podmínky: výrobek skladovat v 

originálním obalu a v suchu, chránit před vodou a nadměrnou relativní vlhkostí. Při dodržení 

těchto podmínek je možno výrobek skladovat po dobu šesti měsíců. 

Penetrace podlahová CEMIX  

 Penetrace určená na podlahy pro následnou aplikaci potěrů, stěrek a cementových lepidel. 

Zpevňuje a uzavírá povrch podkladního materiálu, čímž také snižuje jeho savost. Výrazně 

zlepšuje rozlivové vlastnosti samonivelačních hmot a zvyšuje přídržnost k podkladu. [4] 
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 Penetrace je výrobcem dodávána v plastových  láhvím objemu 1 l a v 5 l a 10 l plastových 

kanystrech. V případě většího odběru jsou kanystry uloženy na paletách a zakryty fólií. 

Doprava materiálu bude uskutečněna v nákladních automobilech. 

 Při skladování je nutné výrobek chránit před mrazem, skladovat v rozmezí teplot +5°C a 

+30°C. Při zachování uzavřeného originálního obalu je maximální doba skladování               

12 měsíců.  

Betonová mazanina 

 Betonovou směs bude vyrábět a dovážet firma Českomoravský beton, a.s. Zvolena byla 

tloušťka betonové směsi 50 mm, beton dle ČSN EN 206-1, C20/25 - XC1 - Cl 0.6 - Dmax        

22 mm - S3. [5] Předpokládaná rychlost nárůstu pevnosti je střední a budou použity 

plastifikační přísady pro zlepšení zpracovatelnosti.  

 Betonová směs bude dovážena domíchávači ze vzdálenosti necelých dvou kilometrů, při 

přepravě nesmí dojít k rozmísení směsi, což bude zajištěno kontinuálním mísením. Po 

doručení na stavbu bude směs ihned zapracována do konstrukce podlahy (nedojde k 

uskladnění). 

Separační PE folie DEKSEPAR 

 DEKSEPAR je fólie lehkého typu z nízkohustotního polyetylenu bez výztužné vložky. 

Zpravidla se umisťují na interiérovou stranu tepelně izolační vrstvy k její ochraně a 

odseparování od další vrstvy prováděné mokrým způsobem. [6] 

 V souvrství bude použita fólie tl. 0,15 mm, která je dodávána v metrových rolích. Role 

obsahuje 200 m
2
 fólie rozměru 4 x 50 m. S fólií musí být během dopravy i skladování 

nakládáno tak, aby nedošlo k jejímu poškození ještě před zabudováním do konstrukce. 

Skladována bude v uzavíratelném skladu nebo přímo v místě provádění. 

Mirelonový dilatační pás s fólií 10 cm x 10 mm 

 Vyrábí se z napěňovaného polyetylenu a slouží k oddělení plovoucí podlahové konstrukce 

od svislé stěny. Používá se jako součást tepelné nebo akustické izolace v podlaze. Dilatační 

pás je opatřen fólií pro snazší navázání vodorovné a svislé separační vrstvy. 
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 Požadavky na dopravu ani skladování nejsou nijak specifické, materiál bude dovážen 

běžnými nákladními automobily a skladován s podobným materiálem v uzavřených skladech 

nebo přímo v místě provádění. 

Montack Profesional 

 Lepidlo na bázi roztoku v organických rozpouštědlech z modifikovaného 

polychloroprenového kaučuku. [7] Je vhodné k lepení materiálů na bázi plastů, za 

předpokladu, že alespoň jeden z materiálů má pórovitý povrch. 

 Výrobek je hořlavý, proto je potřeba skladovat jej dle zásad pro skladování hořlavých a 

snadno vznítitelných látek, hlavně mimo dosah zdrojů tepelného záření. Dále je nutné 

výrobek skladovat v původním obalu a uzavřený. Za těchto podmínek je možné lepidlo použít 

po dobu minimálně 18 měsíců. [7]   

Tepelná izolace DEKPERIMETR 

 Izolace z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou. Používají se do 

podlah bez požadavku na útlum kročejového hluku s běžným i vysokým zatížením. Vyrábí se 

v rozměrech 1250 x 600 mm a v tloušťkách do 200 mm (po 10 mm). Hrany desek jsou buď 

rovné nebo s hranou se zámkem. Povrch desek je jemně profilovaný z jedné strany a s 

drenážním rastrem s hloubkou profilu 5 mm. [8] Tloušťka vrstvy tepelné izolace bude 80 mm. 

 Izolační desky jsou dodávány v balících po 6-ti kusech rozměrů 1,25 x 0,6 x 0,48 m. 

Budou dováženy v nákladních automobilech, nejlépe zaplachtovaných, aby nedošlo ke ztrátě 

materiálu špatným zabezpečením nebo upevněním během přepravy. 

 Materiál bude skladován v uzavřených skladech, aby nedošlo k ztrátě materiálu vlivem 

klimatických podmínek. Nejsou kladeny žádné nároky na teplotu a dobu skladování. 

Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

 Vyroben z SBS modifikovaného asfaltu, jeho nosnou vložku tvoří polyesterová rohož 

plošné hmotnosti 200 g/m
2. Na horním povrchu je pás opatřen separační PE folií. [9] Používá 

se jako součást izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, gravitační i tlakové vodě a radonu. 

Role má plochu 7,5 m
2
 (šířka 1 m, délka 7,5 m). 
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 Hydroizolační pásy se dodávají v rolích na paletách ve svislé poloze. Při přepravě nesmí 

dojít k vyvrácení palety, způsobené nevhodným stylem jízdy. Materiál může být poškozen. 

 V rámci skladování je nutné zajistit svislou polohu rolí hydroizolačních pásů, dále jejich 

ochranu před dlouhodobým působením povětrnostních vlivů a UV zářením. 

Asfaltová penetrační emulse DEKPRIMER 

 Je zastudena zpracovaná asfaltová emulze bez rozpouštědel. Zvyšuje přilnavost k 

podkladu pro izolace spodních staveb. [10] 

 Požadavky na dopravu nejsou nijak specifické, penetrační emulze se dodává v plastových 

12 kg a 25 kg nádobách. Proto bude materiál dovážen dle potřeby s ostatním materiálem v 

nákladních automobilech. 

 Výrobcem je dána maximální doba skladování 6 měsíců od data výroby, za předpokladu 

skladování v originálních, řádně uzavřených obalech a v suchých krytých skladech. [10] Dále 

je nutné DEKPRIMER chránit před vodou, vlhkem a mrazem.  

2.2.3   Potřeba materiálů 

Materiál Spotřeba/specifikace Množství Balení Potřeba 

Samonivelační 

stěrka 20 CEMIX 

17 kg/10mm/m
2
 

cca 6,8 kg/4mm/m
2 

1721,88 kg 
papírový pytel po 

25 kg 
70 pytlů 

Penetrace podlahová 

CEMIX 
0,25 l/m

2
 63,3 l kanystr 1, 5 a 10 l 

6x kanystr 10 l 

1x kanystr 5 l 

Betonová mazanina tl. 50 mm 12,67 m
3 domíchávače dle možností 3-9 m

3
 

Separační PE folie 

DEKSEPAR 

tl. 0,15 mm 

přesah 100 mm 
278,539 m

2
 role 200 m

2 
2 role 

Mirelonový dilatační 

pás s fólií 
10 cm x 10 mm 271,09 m role délky 50 m 6 rolí 

Tepelná izolace 

DEKPERIMETR 
tl. 80 mm 253,218 m

2 
balík po (6 kusů) 

1,25x0,6x0,48 
57 balíků 

Hydroizolační pás 

GLASTEK 40 

special mineral 

ve dvou vrstvách 

tl. 4 mm 

přesahy 100 mm 

557,078 m
2
 role 7,5 m

2 
75 rolí 

Penetrační emulse 

DEKPRIMER 
cca 0,1 - 0,4 Kg/m

2 
 70,9 kg 

kanystr 

12 a 25 kg 
3x kanystr 25 kg 

Tab. 2 - spotřeba Po0  
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2.2.4   Stroje a pracovní pomůcky 

- Osobní ochranné pracovní pomůcky pro natavování asfaltových pásů, provádění 

penetračních nátěrů, betonáž, 

- lékárnička, 

- pravítko délky min. 1 m, metr (5 m), pásmo, vodováha, laserová vodováha Bosch PLL     

1 P, 2 m lať, úhelník, tužka, lepící páska, 

- nůžky, ulamovací nůž, nůž na polystyren, 

- řezačka polystyrenu pro podlaháře Spewe 112 GT, 

- sada štětců, válečky, nerezová škrabka, (hladítko hladké i zubové), zednická lžíce, pistole 

na tmely, 

- ruční hořák, ocelová trubka (průměr přibližně 60 mm), sirky, 

- vodící latě, 3 m vibrační lať s elektromotorem Enar QXE, 

- kontinuální dvoustupňová míchačka M-Tec DuoMix, hadice průměru 25 nebo 35 mm 

min. 20 m, podlahářské podešve s hroty. 

2.2.5   Pracovní postup 

 Při provádění betonové podlahy na terénu je nutné dodržovat správné pořadí vrstev, nijak 

nezaměňovat ani upravovat materiály a dodržovat všechny zásady, které jsou dále popsány. 

Asfaltová penetrační emulse DEKPRIMER 

a) podklad 

 Před zahájením prací je nutné zkontrolovat povrch podkladního betonu. Musí být čistý, 

suchý, soudržný a bez ostrých výčnělků. Oleje, tuky a jiné nečistoty, nesoudržné části a 

výčnělky je třeba odstranit.  Veškeré trhliny, otvory, chybějící části či jinak poškozený povrch 

betonu je nutné vyspravit. [10] 

b) provádění 

 Před nanesením je potřeba obsah nádoby důkladně promíchat. Dle doporučení výrobce se 

zpracovává za suchého počasí při teplotě podkladu min. +5°C. 

 Nejprve na malé ploše vyzkoušíme, zda je povrch v takovém vlhkostním stavu, aby 

umožnil penetračnímu nátěru vytvořit souvislou vrstvu. Pokud ano, můžeme začít s vlastním 
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nanášením penetrační emulze. Když vlhkost povrchu neumožní nanášení souvislé vrstvy 

zahájíme jeho úpravu vysoušením (zvýšenou intenzitou větrání, ohřevem místností apod.). 

 Penetrační nátěr provádíme rovnoměrným nanášením vhodnými štětci, válečky nebo 

stříkacími pistolemi. Postupujeme vždy ve směru od nejvzdálenějšího místa místnosti ke 

vstupu, a to abychom později nechodili po již ošetřené ploše. Po aplikaci lze zaschlé zbytky 

odstranit obvyklým čistícím prostředkem (např. benzínový čistič). 

c) ochrana materiálu 

 Po nanesení emulze není nutné provádění žádných speciálních opatření. Dekprimer 

zaschne během několika hodin, ve kterých by měly být dodrženy pouze stejné požadavky na 

teplotu (min. +5°C) jako při realizaci. 

Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

a) podklad 

 Rovinnost podkladu se považuje za vyhovující pro pokládku hydroizolačních povlaků, je-

li odchylka od spojnice dvou bodů, vzdálených od sebe 2 m, max. 5 mm. [9] Povrch musí být 

penetrován souvislou vrstvou penetrační emulze. Kvalitu povrchu lze zkontrolovat ruční 

zkouškou na odlup. Při zkoušce nesmí dojít k odtržení asfaltového pásu od podkladu ani k 

porušení betonu ve hmotě.  

b) provádění 

 Souvrství betonové podlahy obsahuje dva asfaltové pásy GLASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL. Všechny pásy hydroizolace se mezi sebou celoplošně svařují a kladou se jedním 

směrem, a to tak, aby spoje nebyly nad sebou. Zajistíme to posunutím pásů vůči sobě o 

polovinu šířky viz. obr. 1. 
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Obr. 1 - kladení pásů [11] 

 Asfaltové pásy budou celoplošně natavovány pomocí ručního hořáku. Po obvodu 

místností bude již provedena hydroizolace v pásech pod stěnami, na kterou budou nové pásy 

natavovány. Bude použit postup, kdy se asfaltový pás navine na ocelovou trubku. Při této 

metodě se pracovník pohybuje po čerstvě nataveném pásu, posouvá roli dopředu a 

natavovanou část role přitlačuje nohou. Spoje a překrytí pásu se doporučuje nechat 

nenatavené a natavit je až po dokončení plochy. Pracovník má přehled o dění před sebou, při 

této metodě vzniká menší riziko nekvalitního provedení spoje. 

c) ochrana materiálu 

 Po natavení spojů pásů je hydroizolační vrstva hotova a před prováděním dalších vrstev 

není nutné ji nijak chránit. 

Tepelná izolace z pěnového polystyrenu DEKPERIMETER 

a) podklad 

 Před zahájením pokládky desek pěnového polystyrenu je nutné pouze odstranit nečistoty 

(kusy sutin, úlomky materiálů). Povrch dobře zamést nebo vysát průmyslovým vysavačem. 

b) provádění 

 Desky budou kladeny vedle sebe na polodrážku, vždy od levého zadního rohu k pravému 

z pohledu vstupu. Při pokládce musí být dodržována vazba s přesahem spár min. 250 mm. 

Dílce musí být vždy pokládány těsně na sraz. Nedbalou pokládkou se mohou vytvořit mezery 

mezi dílci a tím vznikat tepelné mosty. Další důležitou zásadou je, že spáry mezi deskami by 
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neměly probíhat prostorem dveří. Krajní desky budou dořezávány řezačkou na polystyren, z 

důvodu urychlení práce a čistoty řezu. Pro menší úpravy bude použit nůž na polystyren. 

Krajní desky nesmí mít délku kratší než 250 mm, jelikož k sobě ani k podkladu nebudou nijak 

kotveny ani lepeny, mohlo by dojít  nevhodnému pohybu kratších kusů. 

c) ochrana materiálu 

 Po pokládce polystyrenu budou ihned následovat práce na dalších vrstvách, ochrana by 

byla nutná pouze z důvodu dlouhé prodlevy mezi pokládkou vrstev a zároveň vysoké 

intenzity pohybu po polystyrenových deskách. 

Mirelonový dilatační pás s fólií 10 cm x 10 mm 

a) podklad 

 Mirelonový pás se kotví na stěny po celém obvodu budované podlahy, povrch stěn je 

nutno upravit dle způsobu kotvení. Při lepení je nutné povrch stěn očistit od prachu a nečistot. 

Při mechanickém kotvení nejsou nutné žádné úpravy. 

b) provádění 

 Pro přichycení dilatačních pásků jsou dvě metody, při první se pásek mechanicky kotví 

nad niveletou budoucí nášlapné vrstvy, po dokončení se odřízne a přečnívající část se odstraní 

(může dojít k poškození již hotové omítky). Druhá metoda je kotvení pomocí lepidla, v této 

metodě se naopak lepí část, která bude pod niveletou budoucí podlahy. Po dokončení se opět 

přesahující pásek odřízne, omítka zůstane nezničená a i chráněná při provádění betonové 

mazaniny a stěrky. Při realizaci bude použita druhá metoda, přestože je nákladnější výsledný 

efekt je lepší.  

 Pásek bude lepen bodově, a to až po provedení vrstvy polystyrenu. Je nutné dbát na to, 

aby byl po celém obvodu místnosti a nikde netvořil vlny. V rozích je nutné pásek rozříznout, 

aby netvořil oblouk. K lepení bude použito lepidlo MONTACK profesional. 

Separační PE folie DEKSEPAR 

a) podklad 

 Separační fólie bude pokládána na dokončenou vrstvu polystyrenu, správné provedení 

izolační vrstvy zajistí vhodný povrch pro její položení. 
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b) provádění 

 Po obvodu místnosti se fólie páskou přichytí k pruhu fólie na již přilepeném dilatačním 

pásku. Jednotlivé pásy separační fólie se budou klást s přesahem 100 mm a vzájemně spojovat 

lepící páskou. Je nutné dbát na správné přichycení v rozích viz. obr. 2, kde vznikají nejčastější 

poruchy při provádění. Fólie nesmí být porušena ani v ploše, při protečení betonové směsi, 

která bude na fólii kladena, by došlo k vytvoření tepelného mostu. 

 

Obr. 2 - uložení separační fólie [11] 

c) ochrana  

 Po položení se musí zajistit co nejmenší pohyb osob po separační fólii. 

Betonová mazanina  

a) podklad 

 Podkladem pro betonovou mazaninu bude separační fólie, která bude natažena po celé 

ploše betonované místnosti. Před aplikací čerstvé betonové směsi nebude fólie nijak 

upravována. 

 b) provádění 

 Před zahájením vlastního betonování je nutné provést několik důležitých kroků. Nejprve 

položit dělící pásky mezi dveřní zárubně. Budou použity stejné dilatační pásky jako u stěn, 

pouze z nich bude odstraněna separační fólie. Tímto se oddělí jednotlivé dilatační úseky. Dále 

vyznačit nivelizační značky, pro provedení správné tloušťky betonové mazaniny dle PD.  

 Směs bude dovážena autodomíchávači o objemu 3 m
3
 až 9 m

3
 a čerpána pomocí 

mobilního čerpadla. Přesné typy pomocné mechanizace budou upřesněny dle možností 

výrobce v době provádění podlahové konstrukce. Při příjezdu domíchávače je nutné provést 

kontrolu betonové směsi, a to hlavně shodnost množství, požadovanou třídu objednané směsi 
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s obsahem domíchávače a také dobu, kdy byl beton namíchán dle faktury. Dále zda nedošlo k 

rozmísení jednotlivých složek betonu a provést zkoušku sednutí kužele dle ČSN EN 12350-2. 

 Zkouška se provádí pomocí formy tvaru kužele a navlhčené desky. Jednoduché 

znázornění zkoušky je na obr. 3. Průběh a výsledky zkoušky musí být zapsány do stavebního 

deníku a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí i do dokumentů dodávající společnosti 

Českomoravský beton, a.s. 

 

Obr. 3 - zkouška sednutí kužele [12]   

 Po provedení zkoušky můžeme zahájit vlastní betonáž. Betonáž smí být prováděna při 

teplotě min. +5°C a max. +30°C, pokud v době betonáže není možné tyto podmínky zajistit, 

lze kontaktovat betonárnu, se kterou lze domluvit úpravu směsi pro chladnější či teplejší 

prostředí, ale i tyto úpravy jsou omezené.  

 Na zkontrolovanou plochu se směs ukládá z max. výšky jednoho metru, aby nedošlo k 

rozmísení jednotlivých složek betonu. Dalším kritériem je ukládání směsi plynule v 

rovnoměrných vrstvách. Směr betonáže je závislý na směru ukládání polystyrénových desek a 

separační fólie, je vhodné betonáž zahájit z pravého vzdálenějšího rohu ode dveří viz. obr. 4. 

 

Obr. 4 - ukládání betonové směsi [11]   
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 Betonáž místností bude prováděna v jednom záběru, bez nutnosti prořezání dilatačních a 

smršťovacích spár. Po ukončení betonování v místnosti je nutné ihned zahájit zhutňování 

pomocí 3 m vibrační latě s elektromotorem Enar QXE, která zajišťuje jak zhutnění betonu, 

tak dokončení jeho povrchu. Při ukládání čerstvého betonu je nutné zachovávat přísnou 

pracovní kázeň všech pracovníků. 

c) ochrana materiálu 

 Po dokončení betonáže je nutné zachovat stejné teplotní podmínky jako při betonáži, tedy 

min. +5°C a max. +30°C, a to po dobu min. 72 hodin. Dále je nutné zajistit, aby v místnostech 

nebyl průvan. Proti příliš rychlému vysychání je nutné betonovou směs chránit poléváním 

nebo zakrýváním plachtami. Proti zmrznutí betonové směsi, kdy dochází k nedokonalé 

hydrataci, chráníme směs vyhříváním místnosti nebo zakrýváním tepelně izolačními deskami. 

Tato opatření provádíme do doby než beton dosáhne pevnosti min. 8 MPa. Pevnost lze změřit 

Schmidtovým kladívkem dle ČSN EN 12504-2. Výsledky měření pevnosti je nutné zapsat do 

stavebního deníku. Před pokračováním prací na podlahovém souvrství je nutné dodržet 

technologickou přestávku 3-4 dny dle  aktuálních klimatických podmínek.  

Penetrace podlahová CEMIX 

a) podklad 

 Podklad musí být suchý, pevný, zbavený prachu a uvolněných částí. [4] Pro aplikaci 

penetračního nátěru již nemusíme provádět další úpravy, ale pro následný samonivelační 

potěr je nutné vyspravit praskliny hlubší než 20 mm a přebroušením odstranit krusty 

cementového mléka. 

b) provádění 

 Penetrace bude prováděná ve dvou vrstvách. Před prováděním prvního nátěru naředíme 

penetraci vodou v poměru 1:5, před nanášením druhé vrstvy ředíme 1:3. Po přilití 

požadovaného množství vody je nutné penetraci řádně promíchat, aby došlo k homogenizaci 

celé směsi. Nanášíme vhodnými štětci nebo válečky. Natírání bude zahájeno v 

nejvzdálenějším konci místnosti, abychom na čerstvě penetrovaný povrch nevnášeli nečistoty. 

Druhá vrstva se nanáší až po zaschnutí první vrstvy. 
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c) ochrana materiálu 

 Po nanesení penetračního materiálu se snažíme zabránit nošení nečistot do již 

napenetrovaných mítností. Předpokládaná doba schnutí v běžných podmínkách je 60 - 120 

minut. [4] Před zahájením dalších prací musí být napenetrovaný podklad dostatečně vyschlý a 

nelepivý.  

Samonivelační polymercementová stěrka 20 CEMIX 

a) podklad 

 Podklad pod samonivelační stěrku jsme již připravili aplikací podlahové penetrace 

Cemix. Ostatní požadavky dané výrobcem jako odstranění krust cementového mléka a 

vyspravení prasklin, byly provedeny před aplikací penetračního nátěru. 

b) provádění 

 V rámci příprav na pokládku samonivelační stěrky nesmíme zapomenout na vyznačení 

nivelety po obvodu místnosti a osazení nivelizačních trojnožek (cca 1 trojnožka na 4 m
2
, aby 

byla zajištěna správná tloušťka při ukládání čerstvé směsi. Dále musíme rozdělit jednotlivé 

pracovní úseky. Pracovní úseky budou děleny v místě dveřních zárubní. Oddělení již bylo 

provedeno před provedením betonové mazaniny. 

 Směs bude připravována v kontinuální dvoustupňové míchačce M-Tec DuoMix. Před 

zahájením ukládání směsi je nutné zkontrolovat konzistenci zkouškou rozlití dle ČSN EN 

12706. Průběh a výsledky zkoušek je nutné zapsat do stavebního deníku. 

 Po provedení úspěšné zkoušky lze zahájit aplikaci samonivelační stěrky. Směs se musí 

rozlévat rovnoměrně po celé ploše, ústí hadice při rozlévání by mělo být co nejblíže 

povrchové hladině a v případě potřeby se dorovná do potřebné tloušťky zubovým hladítkem. 

Průběžně s dorovnáváním odvzdušňujeme ježkovým válečkem, což zároveň napomáhá 

nivelaci. 

 Podlahy v jednotlivých místnostech budou prováděny v samostatných záběrech, před 

zahájením dalšího záběru je nutné ověřit zda mohou být splněny všechny podmínky pro 

pokládání a jestli nedojde k přerušení prací např. nedostatkem materiálu, pracovní přestávkou 
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či koncem pracovní doby. Při přerušení prací na více než 30 minut musí být míchačka i hadice 

pro dopravu směsi vyčištěny a odstraněny všechny zbytky nepoužité směsi. 

c) ochrana materiálu 

 Aplikovanou stěrku je nutné chránit před prudkým vysycháním a tepelnými rázy. 

Abychom ji mohli správně ochránit musíme začít s určitým opatřením již před zahájením 

jejího prováděni. Je nutné zastínit všechna okna, odstranit zdroje sálavého tepla a zajistit 

místnost tak, aby v ní nedocházelo k nadměrnému proudění vzduchu (průvanu). Teploty 

vzduchu i podkladu, jak při provádění, tak minimálně v následujících 24 hodinách musí být v 

rozmezí +5°C a +30°C.  

 Výrobce udává pochůznost povrchu stěrky cca po 6 - 8 hodinách od aplikace, plné 

provozní zatížení je možné po 28 dnech. V běžných podmínkách vyžaduje stěrka pro 

vyschnutí do rovnovážné vlhkosti 1 den na 1 - 2 mm tloušťky. [3] 

PU 50 FC polyuretanový tmel 

 Po vyschnutí stěrky přistoupíme k posledním krokům, a to ořezání dilatačního pásku po 

obvodu místnosti a vyplnění dilatačních spár. Pro uřezání dilatačního pásku použijeme 

odlamovací nůž, pásek odřízneme těsně nad povrchem hotového povrchu podlahy. Pro 

vyplnění dilatačních spár bude použit polyuretanový tmel. Před jeho aplikací je nutné nejprve 

odstranit dilatační pásek a spáru řádně očistit. Tmel aplikujeme pomocí pistole na tmely 

rovnoměrně po celé délce spáry. K vyhlazení povrchu tmelené spáry lze použít navlhčený 

prst, popř. plastové stěrky. 
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2.3   Po1 - KERAMICKÁ DLAŽBA 

2.3.1   Obecné informace 

 Keramická dlažba bude použita v kuchyních, koupelnách, na toaletách, v zádveřích a 

šatnách, ve všech nadzemních podlažích. Pro odlišení  místností a příjemný pocit při užívání 

bytového domu budou použity dva odlišné typy keramické dlažby.  

 V kuchyních (místnosti 1.01, 1.13, 2.01, 2.13, 3.01, 3.13), zádveřích (místnosti 1.02, 1.14, 

2. 02, 2.14, 3.02, 3.14) a šatnách (místnosti 1.03, 1.15, 2.03, 2.15, 3.03, 3.15) to bude dlažba 

Rako série TREND a v koupelnách (místnosti 1.06, 1.18, 2.06, 2.18, 3.06, 3.18), na toaletách 

(místnosti 1.05, 1.17, 2.05, 2.17, 3.05, 3.17) a v chodbě (místnosti 1.04, 1.16, 2.04, 2.16, 3.04, 

3.16) dlažba Rako série DEFILE. Pro názornost je vše zakresleno v obrázku 5.  

 

2.3.2   Použité materiály, doprava a skladování 

 Ve výpisu použitých materiálu budou vyjmenovány všechny použité materiály, ale pouze 

materiály, které ještě nebyly popsány v kap. 2.2.2, budou dále specifikovány. 

Neutrální silikon NSI 

 Je jednosložková pružná těsnící hmota vulkanizující se vzdušnou vlhkostí. Silikon má 

velmi vysokou elasticitu povrchového filmu a vyznačuje se dobrou dlouhodobou přilnavostí 

na většinu neporézních materiálů. [13] Tento neutrální silikon je určen natmelení styčných a 

dilatačních spár i pro sanitární prostory. 

Obr. 5 - poloha místností s keramickou dlažbou 
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 Balení - kartuše objemu 310 ml. Při větším odběru jsou baleny po 15-ti kusech v papírové 

krabici. Dodáván bude s ostatním drobným materiálem. 

 Výrobcem je doporučeno skladování v suchu a chladu, dále musí být zachován původní 

obal utěsněný proti vlhkosti. Výrobek nesmí být vystaven mrazu. Při dodržení podmínek 

skladování je max. skladovatelnost 12 měsíců. 

Cementová spárovací hmota  

 Vysoce flexibilní, hydrofobní a nenasákavá spárovací hmota s funkcí „Dry-effect‟. [14] 

Díky tomuto systému je odstraněno zanášení pórů nečistotami a výrazně je zvýšena hygiena 

povrchu. Je vhodná pro všechny typy obkladů a dlažeb a pro spáry 2 - 20 mm.  

 Suchá směs je balena v papírových pytlích po 2 kg, 5 kg a 20 kg na paletách krytých folií. 

Dodávána bude v nákladních automobilech. 

 Výrobek je nutné skladovat v prostorech, kde bude chráněn proti působení vody, vysoké 

relativní vlhkosti a poškození. V originálním obale je skladovatelnost 12 měsíců. 

Keramická dlažba 

 Oba dva typy keramické dlažby jsou vyrobeny firmou Rako. Jedná se o vysoce slinuté 

keramické dlažby s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5%. [15] Povrchovou úpravou je 

glazování. Dlaždice mohou být umístěny v prostorech, kde jsou vystaveny povětrnostním 

vlivům, vysokému mechanickému namáhání i znečištění. 

a) série TREND (dlaždice DAK63654 60 x 60 cm, dlaždice DAKSE654 60 x 30 cm a sokl 

DSAS4654 60 x 9,5 cm) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 - dlaždice TREND[15] 



Bakalářská práce 

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

 

- 33 - 

 

b) série DEFILE (dlaždice DAA44360 45 x 45 cm a dlaždice DAA44362 45 x 45 cm) 

 

 

 

 

 

Obr. 7 - dlaždice DEFILE [15] 

 Všechny dlažby jsou dodávány v papírových krabicích o rozměrech dlaždic. Při odběru 

většího množství stejného druhu dlaždic budou jednotlivé balíky uloženy na paletách a 

zajištěny pásky, pro snazší manipulaci. Dlaždice budou dováženy nákladními automobily. 

 Při skladování je nutno dbát na ukládání dle druhů a velikostí. 

PES podkladní separační provazec  

 Jedná se o plnoprofilový provazec z pěnového polyetylénu, určený pro utěsňování 

dynamicky namáhaných spár. [16] Provazec separuje pružné tmely od podkladu. 

 Provazec je dodáván ve svitcích o průměrech 4, 6, 8, 10, 12 a 15 mm s délkou svitku    

100 m. Na stavbu bude dodáván ve dvou velikostech 6 a 12 mm, aby byla možnost volby dle 

šířky spáry. Dodáván bude s ostatním drobným materiálem. 

 Provazec je nutné ukládat v suchu do data uvedeného na obalu. 

Cementové lepidlo AD520  

 Vysoce modifikované flexibilní lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažeb ve 

vnitřním i vnějším prostředí, vhodné pro materiály s extrémně nízkou nasákavostí. [17]  

Lepidlo je výhodné zejména jednoduchostí zpracování, vysokou stálostí a pevností. 

 Suchá směs je expedována v papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií. 

Dodávána bude v nákladních automobilech. 
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 Výrobek je nutné skladovat v prostorech, kde bude chráněn proti působení vody, vysoké 

relativní vlhkosti a poškození. V originálních obalech je skladovatelnost 12 měsíců. 

Těsnící páska SE 5  

 Pružná těsnící páska podlepená netkanou textilií. Páska je určená pro přemostění a 

utěsnění dilatačních spár a napojení mezi podlahou a stěnou. [18] Vyrábí se v šířkách 80, 100, 

120, 150 a 1000 mm, délek 10 m a 50 m. 

 Pásky šířek 80 - 150 mm jsou baleny v papírových krabicích. Budou dodávány pásky     

120 mm spolu s ostatním drobným materiálem. 

 Výrobce udává jedinou podmínku skladování, a to skladovat v suchu. 

Hydroizolace SE 01  

 Tekutá elastická těsnící fólie, která je již připravená k přímému zpracování. Vhodná pro 

vnitřní použití, vytváří plošnou izolaci prostor zatížených přechodnou (oplachovou) vlhkostí. 

[19] Izolace bez jakýchkoliv spár, vytvářející vhodný podklad pro lepení keramických 

obkladů.  

 Výrobek je výrobcem dodáván v plastových nádobách o hmotnosti 8 kg a 24 kg. 

Skladovatelnost je minimálně 12 měsíců od data vyznačeného na obalu, za předpokladu 

dodržení podmínek skladování. 

 Výrobek musí být chráněn proti mrazu a teplotám nižším než +5°C a vyšším než +30°C. 

Při skladování je nutno zachovat výrobek v originálních uzavřených nádobách. 

Penetrace PE 201  

 Hloubková zpevňující penetrace snižující nasákavost porézních materiálů. Určená pro 

exteriéry i interiéry. Snižuje a sjednocuje savost podkladu a zvyšuje jeho soudržnost. [20] 

 Penetrace je dodávána v 10 litrových plastových kanystrech. Dopravována bude 

nákladními automobily na paletách krytých fólií. 

 Je nutné dbát na správné skladování, a to při teplotě od +5°C do +30°C. Skladování by 

mělo probíhat v originálních obalech, max. 12 měsíců od data výroby (uvedeno na obale). 
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AnhyLevel 25  

 Jedná se o samonivelační potěr na bázi bezvodého síranu vápenatého. Skládá z pojiva 

(síran vápenatý), plniva (kamenivo frakce 0-4 mm), vody a chemických přísad ovlivňujících 

rychlost tuhnutí a množství použité vody. [21] Dle ČSN EN 13813 je označen jako CA-C25-

F5. Je vhodný do všech vnitřních suchých prostor a i do prostor s vyšší krátkodobou vlhkostí 

(WC, koupelny). Anhydrit je díky své vysoké tepelné vodivosti a skvělým rozlivovým 

vlastnostem vhodným řešením pro podlahové topení. Další výhodou je vysoká pevnost v tahu, 

která umožňuje snížení konečné tloušťky anhydritové vrstvy oproti jiným potěrům.  

 K výrobě AnhyLevelu dochází v betonárně CEMEX a je určen k přímé spotřebě. 

Dopravován je autodomíchávači společnosti CEMEX s objemem až 8 m3. Dopravní 

vzdálenost je limitována pouze dobou zpracovatelnosti, která je u anhydritových směsí až 4 

hodiny. Směs bude dopravována ze vzdálenosti 11 km, proto může být zaručena kvalita 

směsi. 

Vícevrstvé podlahové trubky PEX-AI-PEX  

 Jsou vyrobeny z kombinace platu a hliníku. Jedná se o pětivrstvou konstrukci trubky, 

která spojuje výhody plastového a kovového potrubí. Nosným prvkem trubky je střední 

hliníková trubka, vnitřní a vnější vrstvu trubky tvoří síťovaný polyetylen PEX bílé barvy. [22] 

Spojení těchto materiálů je zajištěno stykovou  adhezivní vrstvou.  

 Trubky jsou dodávány ve svitcích nebo jako jednotlivé tyče. Dovezeny budou spolu s 

ostatním drobným materiálem pro podlahové vytápění. Na dopravu ani skladování nejsou 

výrobcem kladeny žádné požadavky. 

Systémová deska NP 30-2  

 Je polystyrénová izolační deska pro podlahové vytápění. Obsahuje zvukovou izolaci s 

útlumem hluku 28 dB a fólii z EPS proti vniknutí vlhkosti z potěru.Umožňuje uložení potrubí 

průměru 15 - 18 mm. Rozteč výstupků na rohoži je 50 mm a jejich výška 17 mm. Celková 

tloušťka desky je 53 mm 

 Rozměr desky je 1450 x 850 mm. Desky jsou baleny po 10-ti kusech, balení obsahuje 

11,2  m
2
. Skladování a způsob dopravy není výrobcem specifikován. Je důležité desky uložit 

takovým způsobem, aby nedošlo k jejich polámání. 
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Mirelonový dilatační pás s fólií 10 cm x 10 mm - viz kap. 2.2.2. 

Isover EPS 100 Z  

 Jedná se o pěnový polystyren nebo-li lehkou tuhou organickou pěnu, která se užívá 

zejména jako tepelná izolace. [23] Je vhodný do podlahových konstrukcí s běžným 

požadavkem na zatížení tlakem, například budovy občanského vybavení, bytové domy nebo 

rodinné domy. Vyrábí se v rozměrech 1000 x 500 mm, v tloušťkách od 20 mm do 200 mm po 

10 mm. Hrany desek jsou standardně kolmé bez polodrážky. Tloušťka této vrstvy bude          

40 mm. 

 Tepelná izolace bude dodávána v balících rozměrů 1,25 x 0,5 x 0,48 m. Balíky desek 

tepelné izolace budou dováženy spolu s ostatními deskami tepelné izolace v nákladních 

automobilech, které by měli být nejlépe zaplachtovány, aby nedošlo k ztrátě materiálu během 

přepravy. Pokud automobily nebudou zaplachtovány, je nutné materiál řádně přivázat.  

 Ani u tohoto polystyrenu nejsou kladeny požadavky na dobu skladování nebo teplotu, 

proto bude také ukládán v místě pokládání. 

2.3.3   Potřeba materiálu 

Materiál 
Spotřeba/ 

specifikace 
Množství Balení Potřeba 

Cementová 

spárovací hmota  
0,2 kg/m

2
 56,77 kg 

papírové pytle  

5 a 25 kg 

2x pytel 25 kg 

2x pytel 5kg 

Keramická dlažba 
10% rezerva na 

odřezky 

Trend - 225,51 m
2 

Defile - 86,75 m
2 

2,16 m
2
  

2,25 m
2 

105 krabic 

39 krabic 

PES podkladní 

separační provazec  

ø 8 mm  

ø 12 mm 
370,48 m svitek 100 m 

2x svitek ø8 mm 

2x svitek ø12 mm 

Cementové lepidlo 

AD520  
4-6 kg/m

2 
1419,34 kg

 
papírový pytel  

25 kg 
57 pytlů 

Těsnící páska SE 5  šířka 120 mm 107,24 m role 10 a 50 m 
2x role 50 m 

1x role 10 m 

Hydroizolace SE 01  

1,2-1,6 kg/m
2 

0,25 kg na bm 

SE 5 

118,142 kg
 kýbl 8 a 24 kg 5x kýbl 24 kg 

Penetrace PE 201  0,15-0,25 l/m
2 

56,77 l kanystr 10 l 6x kanystr 
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AnhyLevel 25  
ø tl. 55 mm 15,61 m

3
 domíchávače dle možností 3-8 m

3
 

Systémová deska NP 

30-2  

rozměr desky 

 1450 x 850 mm 
283,868 m

2
 deska 1,2325 m

2 
230 desek 

Mirelonový dilatační 

pás s fólií  
10 cm x 10 mm 370,48 m role 50 bm 

7 rolí + zbytek 

Po0 

Isover EPS 100 Z  tl. 40 mm 283,868 m
2
 

balík (12 ks) 

6 m
2 

48 balíků 

Tab. 3 - spotřeba Po1

2.3.4   Stroje a pracovní pomůcky 

- Osobní ochranné pracovní pomůcky pro provádění penetračních nátěrů, betonáž,  

- lékárnička, 

- pravítko délky min. 1 m, metr, pásmo, vodováha, laserová vodováha Bosch PLL 1 P,         

2 m lať, úhelník, tužka, lepící páska, 

- nůžky, odlamovací nůž, nůž na polystyren, 

- řezačka polystyrenu pro podlaháře Spewe 112 GT, elektrická vrtačka,  

- sada štětců, válečky, nerezová škrabka, hladítko hladké i zubové (zuby 10 a 8 mm), 

zednická lžíce, pistole na tmely, míchadlo, maltovník objemu 50 l, 

- vodící latě, 3 m vibrační lať s elektromotorem Enar QXE 

- gumová palička, provázek, dřevěný klínek, spárovací křížky 2 mm, gumová stěrka.  

2.3.5   Pracovní postup 

 Při provádění vrstev podlahy keramické dlažby je nutné se přesně řídit tímto 

technologickým postupem, který určuje požadavky a podmínky pro jejich zhotovování.  

Isover EPS 100 Z 

a) podklad 

 Je nutné odstranit veškeré nečistoty (úlomky materiálů a sutin), povrch vysát 

průmyslovým vysavačem nebo dobře zamést. 
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b) provádění 

 Desky EPS 100 Z budou vedle sebe kladeny na sraz, od levého zadního rohu místnosti k 

pravému vzhledem ke vstupu. Dílce musí být vždy těsně u sebe, aby nevznikaly tepelné 

mosty. Vždy musí být dodržena vazba s přesahem spár min. 250 mm, dále musí být dodrženo 

pravidlo, aby nejmenší dořezaný kus na konci řady měl délku min. 250 mm. Krajní desky 

budou dořezávány řezačkou na polystyren, z důvodu urychlení práce a čistoty řezu. Pro menší 

úpravy bude použit nůž na polystyren.  

c) ochrana materiálu 

 Po pokládce polystyrenu budou ihned následovat práce na připevnění dilatačního pásku a 

další vrstvy polystyrenu, ochrana by byla nutná pouze z důvodu dlouhé prodlevy mezi 

pokládkou vrstev a zároveň vysoké intenzity pohybu po polystyrenových deskách. Tato 

ochrana by mohla být provedena provizorním překrytím separační fólií. 

Mirelonový dilatační pás s fólií 10 cm x 10 mm 

a) provádění 

 V případě této podlahové konstrukce bude zvolen stejný postup jako při provádění 

podlahy v 1.PP, tedy lepení pomocí lepidla Montack Profesional. Pouze bude pozměněno 

pořadí, kdy bude dilatační pás aplikován. Jelikož se jedná o podlahy se dvěma vrstvami 

polystyrenu (EPS a systémové desky), kde je potřeba zamezit nejen přenosu kročejového 

hluku do stěn, ale i snížit riziko tepelných mostů, budou dilatační pásky lepeny po provedení 

první vrstvy tepelné izolace. Druhou vrstvou, tedy systémovými deskami se pásky ještě 

přichytí a budou oddilatovány od stěn. 

Položení podlahového systému  

a) podklad 

 Po položení první vrstvy polystyrenu a provedení dilatačních pásků  již nejsou potřebné 

žádné další úpravy. 
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b) provádění 

 Pokládání začíná opět ze vzdálenějšího rohu místnosti z pohledu ode dveří. Nejprve 

pokládáme celé tabule, poslední desku první řady seřízneme ulamovacím nožem na 

požadovanou velikost a další řadu zahájíme zbytkem z poslední tabule. Takto pokračujeme až 

do položení celé místnosti. Další místnost můžeme zahájit odřezky desek zbylých z první 

místnosti. Není zde požadavek na minimální přesahy ani nejmenší zabudované kusy. Lze 

využít veškerý materiál. Pro názornost je vše nakresleno v obr. 8. Díky úpravě dílců se PE 

fólií, již nemusí být prováděná žádná separační vrstva. Jednotlivé dílce se překryjí a zajistí 

těsnost spojů proti protečení anhydritové směsi. 

 

Obr. 8 - pokládání skořepin [24] 

 Nyní může být zahájeno vlastní pokládání vícevrstvý podlahových trubek. Nejprve je 

potřeba zvolit způsob pokládky podlahového hada. Nejvhodnějším způsobem je pokládání ve 

tvaru dvojité spirály viz obr. 9. Je nutné, aby přívodní konec trubky (s teplou vodou) byl vždy 

u zdi místnosti. Samotná pokládka probíhá jednoduchým zatlačením do drážek. 

 

Obr. 9 - dvojitá spirála v místnostech 2.08 a 2.09 
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AnhyLevel 25 

a) podklad 

 Před prováděním anhydritu není nutné nijak upravovat povrch připraveného topného 

vedení ani skořepiny, ale musí být odzkoušena funkčnost a těsnost všech spojů na topném 

vedení. Dále musí být topný systém naplněn a natlakován, kvůli snížení rizika vyplavání 

trubek. 

b) provádění 

 Před zahájením ukládání, je nutné stanovit konečnou výšku anhydritu a nastavit rotační 

laser s detektorem. Jedná se o nejjednodušší systém pro dosažení požadované výšky potěru. 

Detektor při realizaci vydává zvukový signál, kterým upozorňuje na potřebu upravit 

realizovanou výšku. Při použití tohoto systému by měla proběhnout namátková kontrola 

tloušťky vrstvy a její konečné výšky v několika místech. 

 Dalším krokem před ukládáním je rozdělení prostoru na jednotlivé dilatační celky. Díky 

výhodným vlastnostem anhydritu není nutné dilatovat plochy, stačí oddělit prostory s jinou 

výškou potěru. V našem případě se jedná o společné chodby, kde bude anhydrit o 10 mm výš. 

Dilataci provedeme v místě zárubní dveří pomocí mirelonového dilatačního pásku, ze kterého 

byla odstraněna PE fólie. 

 Směs bude dovážena autodomíchávači o objemu až 8 m
3
 a čerpána pomocí šnekových 

nebo pístových čerpadel s přepravní kapacitou cca 6-16 m
3
/h. [24] Od čerpadla bude směs 

přepravována gumovými hadicemi.  Přesné typy pomocné mechanizace budou upřesněny dle 

možností výrobce v době provádění podlahové konstrukce.  

 Při příjezdu domíchávače je nutné provést kontrolu anhydritové směsi, a to hlavně 

shodnost množství a požadovanou třídu objednané směsi s obsahem domíchávače a také 

dobu, kdy byla namíchána dle faktury. Hlavním faktorem kontroly bude zkouška konzistence. 

Tuto zkoušku provádí specialista firmy CEMEX. Bude provedena pomocí rozlivové podložky 

a speciálního prstence Hagermannu  (kónus s dolní podstavou 100 mm, horní 70 mm a 

výškou 60 mm). [24] Potřebnou konzistenci a případné doředění/zahuštění směsi provede 

odborně školený technik CEMEX.  
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 Samotné lití je prováděno pomocí čerpacích hadic. Výrobce doporučuje vzdálenost konce 

hadice od pevného podkladu cca 20 cm. Lití by mělo být zahájeno od nejvzdálenějších míst 

směrem k východu z místnosti. 

 Posledním úkonem je hutnění potěru a jeho nivelace. Provádí se vždy až po kontrole 

výšky, ale maximálně 25 minut od nalití. Hutnění se provádí pomocí nivelačních latí a 

probíhá ve třech krocích. V prvním a druhém kroku se hutní na celou výšku vrstvy anhydritu 

ve dvou navzájem na sebe kolmých směrech. Třetí znivelování se provádí pouze v povrchové 

části potěru. Takto upravený potěr se nedoporučuje už nijak upravovat a nesmí se do něj ani 

vstupovat. 

c) ochrana materiálu 

 U anhydritu je ochrana velice důležitá. Již před zahájením provádění je potřeba místnosti 

řádně připravit. Vhodné je zalepit okna černou fólií (ochrana před slunečním zářením - 

přímým ohříváním anhydritu), zavřít všechna okna a utěsnit jiné otvory, které by mohli 

napomoct vznikání průvanu, odstranit lokální zdroje tepla. 

 Při provádění potěru na podlahovém vytápění, je nejjednodušším způsobem jeho 

vysoušení zapnutí topného systému. Podlahové topení můžeme spustit až po 7 dnech od nalití 

potěru a v pozvolném náběhu teplot. První dva dny nesmí teplota na vstupu přesáhnout 20°C, 

následně můžeme ve dvoudenních intervalech zvyšovat teplotu o 5°C. Teplota na vstupu  

však nesmí přesáhnout 50°C. [24] 

 Dalším důležitým faktorem při provádění potěru jsou teploty vzduchu. Při lití potěru a 

min. v následujících 48 hodinách musí být vnitřní teplota v rozmezí od +5°C do +30°C a 

venkovní teplota od -5°C do +30°C, venkovní teplota se týká pouze doby lití potěru. 

Penetrace PE 201 

a) podklad 

 Podklad musí být suchý, bezprašný a zbavený nesoudržných částí.  

b) provádění 

 Materiál je možné zpracovávat při teplotách vzduchu i povrchu od +5°C do +30°C. 

Penetrace bude prováděná pouze v jedné vrstvě, ale neředěná, pouze řádně rozmíchaná. 
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Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkacím zařízením. Po nanesení  je nutné nechat 

dostatečně vyschnout.  

 c) ochrana materiálu 

 Doba schnutí je přibližně 12 hodin (při normálních podmínkách - +20°C a 65% relativní 

vlhkosti vzduchu). V této době je nutné zabránit jakémukoliv vstupu na napenetrovaný 

povrch. 

 Po napenetrování následuje v koupelnách a na toaletách provedení hydroizolace a v 

ostatních místnostech vlastní provádění nášlapné vrstvy.   

Hydroizolace SE 01 a těsnící páska SE 5  

 Hydroizolační vrstva bude provedena pouze v místnostech zatížených přechodnou 

vlhkostí (koupelna, WC), tedy v místnostech 1.05, 1.06, 1.17, 1.18, 2.05, 2.06, 2.17, 2.18, 

3.05, 3.06, 3.17 a 3.18.  

 Celková tloušťka hydroizolačního souvrství  bude 1,6 mm, a abychom zajistili stejnou 

výšku nášlapné vrstvy ve všech místnostech, použijeme při nanášení lepidla v těchto 

místnostech zubovou stěrku se zuby 8 mm. 

a) podklad 

 Povrch podkladu musí především umožnit nanesení souvislé vrstvy. Musí být suchý, 

pevný bezprašný a bez nesoudržných částí a filmotvorných hmot. [19]  Po napenetrování je 

nutné povrch jeden den nechat proschnout. 

b) provádění 

 Hydroizolace se nanáší hladítkem, válečkem nebo štětcem. Musí být opatrně promíchaná 

a nezředěná. Pro první nátěr se používá barva béžová. Po proschnutí se provádí druhý nátěr, 

tentokrát zelený, odlišné barvy umožňují kontrolu provedení. Po nanesení druhé vrstvy se po 

obvodu místnosti, v místě napojení vodorovné a svislé konstrukce, vlepí těsnící páska 

tloušťky 120 mm  a následně se přetře vrstvou hydroizolační stěrky (zelenou). Při provádění 

za teplot vyšších než +20°C je nutné počítat s dřívějším vytvořením povrchového filmu. 
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c) ochrana materiálu 

 Hydroizolační stěrku je nutno chránit proti vlhkosti a vstupem ostatních pracovníků, až do 

doby jejího úplného zaschnutí. 

Keramická dlažba na cementové lepidlo 

a) podklad 

 Povrch podlahy ošetřený podlahovou penetrací je nutné nechat jeden den proschnout, 

poté znovu zkontrolujeme, jestli nebyl povrch znečištěn např. prachem, mastnotou nebo 

drobnými úlomky stavebních materiálů. Maximální zbytková vlhkost podkladu před 

pokládáním dlažby může být do 0,3%. [17] 

b) provádění 

 Nejprve je potřeba vytvořit správnou konzistenci směsi lepidla. Do vhodné nádoby se 

rovnoměrně vsype suchá směs do předepsaného množství vody (0,26 - 0,30 l/kg) [17] a 

důkladně se rozmíchá rychloběžným míchadlem, míchá se do vzniknutí hladké jednolité 

hmoty. Směs se nechá odstát 5 minut, poté se znovu promísí. Lepidlo se na podklad nanáší 

zubovým hladítkem (velikost zubů - 10 mm) pod úhlem 60° - 70°.  Při lepení 

velkoformátových dlaždic se lepidlo nanáší i na rubovou stranu dlaždice hranou hladítka. 

 Směs nelze zpracovávat při teplotách vzduchu i podkladu nižších než +5°C nebo vyšších 

než +30°C (vyšší teploty zkracují otevřenou dobu zpracování). Do směsi nelze přidávat žádná 

další pojiva ani přísady. 

 Do takto připraveného lože se ihned pokládají jednotlivé dlaždice, které se zatlačují do 

lepidla lehkým točivým pohybem. Každá dlaždice se vždy lehce poklepe gumovou paličkou. 

Přebytečné lepidlo je nutné ihned odstranit. Aby byla zachována stejnoměrná vzdálenost mezi 

dlaždicemi, je vhodné použít spárovací křížky. Výrobce udává jako vhodnou spáru pro 

zachování modulu 2 mm. V místě dveří, kde se stýká dlažba s jiným druhem nášlapné vrstvy, 

je nutné provést dilatační spáru.  

 První řadu je nutné začít od středu vzdálenější místnosti a to tak, že se v místnosti napne 

na podlahu souběžně s bočními stěnami a přes střed vodící provázek. Podle něj se vyrovná 
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první řada dlaždic, začne se buď od kraje dlaždice nebo od jejího středu, který musí být 

rovnoběžně s provázkem. Další dlaždice se pokládají podél stěny. 

 Pokládáme vždy takovým způsobem, abychom práci dokončili u dveří místnosti, a při 

odchodu nepoškodili právě položenou dlažbu.  

c) ochrana materiálu 

 Další práce na keramické dlažbě můžeme provádět po 2-3 dnech. Do té doby je nutné 

zajistit, aby na dlažbu nikdo nevstupoval. 

Cementová spárovací hmota 

a) podklad 

 Spáry se musí před nanesením spárovací hmoty vyčistit a proškrábnout do hloubky 

minimálně 3 mm například pomocí dřevěného klínu, dále zbavit nečistot a mastnot.  

b) provádění 

 Nejprve je nutné správně připravit spárovací hmotu. Homogenní hmoty dosáhneme 

rovnoměrným sypáním suché směsi do předepsaného množství vody (0,22 - 0,26 l/kg) [14] a 

jejím promícháním míchadlem. Hmota se nechá 5 - 10 minut odstát a znovu se krátce 

promíchá. V tuto chvíli je připravená k použití. Aby nedocházelo k barevným rozdílům, je 

nutné zachovávat vždy stejné množství záměsové vody. 

 Spárovací hmota se nanese na dlaždice a diagonálními tahy se vtírá do spár gumovou 

stěrkou, tak aby spáry byly zcela zaplněny. Po zavadnutí malty se spáry vyhladí vlhkou 

houbou a nechají se dále schnout. Finální umytí se provádí po zaschnutí spárovací hmoty. 

c) ochrana materiálu 

 Čerstvě vyspárované plochy je nutné chránit před průvanem a slunečním zářením. 
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PES podkladní separační provazec  

a) podklad 

 Před uložením separačního provazce je nutné upravit spáry a to tak, aby byly zcela volné 

a beze zbytků spárovacích a lepících tmelů. 

b) provádění 

 Provazec je vhodné volit úměrně větší než je šířka spáry, ze svazku se odvine požadovaná 

délka a odřízne. Poté se vloží přímo do připravené spáry a usadí tak, aby nad ním vznikl 

vhodný prostor pro aplikaci pružného tmele. 

Neutrální silikon 

a) podklad 

 Spáry jsou již připraveny díky použití separačního provazce. Pokud se do spár dostanou 

nějaké nečistoty, je nutné je před silikonováním odstranit. 

b) provádění 

 Aby bylo dosaženo opticky dokonalých spár, je vhodné olepit kraje dlaždic a soklů krycí 

páskou. Spára se beze zbytku vyplní a následně zatlačí do spár tak, aby nevznikly vzduchové 

mezery. Rozprašovačem se nanese na silikon vyhlazovací roztok a stěrkou vhodného tvaru, 

popř. prstem se provede vyhlazení. Toto je třeba provést před vytvořením nelepivého 

povrchového filmu. Krycí páska se strhne v opačném směru než bylo provedeno vyhlazení. 

 Dalším místem, které je nutné zasilikonovat, je přechod mezi soklem a omítkou. Postup 

provádění je obdobný. 
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2.4   Po2 - DŘEVĚNÁ TŘÍVRSTVÁ PODLAHA 

2.4.1   Obecné informace 

 Ve všech bytových jednotkách bude použita stejná dřevěná podlaha a to vždy do 

pobytových místností. Jedná se tedy o obývací pokoje (místnosti 1.07, 1.19, 2.07, 2.19, 3.07, 

3.19), ložnice (místnosti 1.08, 1.20, 2.08, 2.20, 3.08 a 3.20) a dětské pokoje (místnosti 1.09, 

1.21, 2.09. 2.21, 3.09 a 3.21). Při výběru nášlapné vrstvy byly zohledněny požadavky, aby 

podlaha byla kvalitní, s dlouhodobou životností a opticky „teplá‟. 

 

Obr. 10 - poloha místností s dřevěnou podlahou 

2.4.2   Použité materiály  

 U této podlahové konstrukce je postup i materiály naprosto totožný s keramickou dlažbou 

až po přípravu nášlapné vrstvy. Tyto podlahy také budou prováděny zároveň, proto není 

potřeba opět specifikovat všechny materiály ani pracovní postupy. V kapitole 2.4.3 bude 

vypsána spotřeba všech materiálů použitých v podlahovém souvrství, včetně materiálů pod 

nášlapnou vrstvou. 

Dřevěná třívrstvá podlaha Quick Step Imperio 

 

Obr. 11 - dub nugát olejovaný [25] 
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 Jedná se o kompozitní dřevěnou podlahu skládající se ze tří vrstev masivního dřeva. 

Dřevo je pokryto ochranou povrchovou úpravou, skládající se ze sedmi vrstev vodou 

ředitelného laku. Tento lak chrání podlahu před UV zářením, opotřebením a poškrábáním. 

Pod touto úpravou se nachází vrstva z masivního dřeva, která je 3 mm silná. Tuto vrstvu lze 

brousit a renovovat. Nejdůležitější částí je jádro prkna, které zajišťuje stabilitu a trvanlivost 

podlahy. Jádro se skládá z bloků dřeva hevea. Rovnováha mezi jeho pevností a tvrdostí 

zaručuje hladké zacvaknutí a pevné spojení. Poslední vrstvou je dýhovaný nosný podklad, 

který se vyrábí ze smrkové nebo borovicové dýhy a zabraňuje vydouvání podlahy. [25] 

 Rozměr panelu je 220 x 22 cm, tloušťka parkety je 14 mm. Dodává se v krabicí po 

čtyřech kusech, jedna krabice tedy obsahuje 1,936 m
2
. Panely budou dovezeny nákladním 

automobilem. 

 Podlahové panely musí být minimálně 48 hodin (v zimním období 4 - 5 dnů) uloženy v 

místnosti, kde budou pokládány, aby se aklimatizovaly. 

Soklová lišta Quick Step Incizo  

 Soklové lišty zakrývají nedostatky při ukončení podlahy u svislých konstrukcí. Barva i 

struktura soklové lišty je identická s barvou a strukturou podlahy. [25]  

 Typ: dub nugát olejovaný, vyrábí se v rozměru 240 x 2,1 x 4,5 cm. Dodán bude společně 

s panely dřevěné podlahy.  

 Soklové lišty by měli být, stejně jako podlahové panely, uloženy minimálně 48 hodin v 

místě budoucího umístění. Při předchozím skladování mimo objekt je nutné dbát na uložení v 

suchém prostředí. 

Lepidlo Quick Step One4All Glue 

 Je speciální lepidlo pro kvalitní lepení podlahových lišt, jako doplňků k třívrstvým 

masivním podlahám Quick Step. Zaručuje rychlé a pevné upevnění soklů ke zdi. 

 Vyráběno je v kartuších o objemu 290 ml, v krabicích po 15-ti kusech. Dodáno bude s 

ostatním podlahovým materiálem. 

 Lepidlo nesmí být skladováno u zdrojů sálavého tepla. V originálním obale je možné 

skladovat 24 měsíců. 
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Mirelon  

 Pás z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. Je měkký a pružný a 

vzhledem ke své tloušťce představuje efektivní kročejovou izolaci. Rozdílné hodnoty poklesu 

nestejně zatížených míst jsou vyloučeny nízkou stlačitelností a malou trvalou deformací. [26] 

 Vyrábí se v rolích šířky 1 m a délky 25 m. Role jsou baleny v ochranných PE fóliích, 

bránících poškození materiálu během dopravy.  

 Výrobcem nejsou udány žádné nároky na skladování ani dobu skladovatelnosti. 

2.4.3   Potřeba materiálu 

Materiál Spotřeba/specifikace Množství Balení Potřeba 

Dřevěná třívrstvá 

podlaha 

rozměr panelu 

2200 x 220 mm 
412,15 m

2 balík 1,936 m2
 213 balíků 

Soklová lišta Quick 

Step Incizo  
 344,96 m délka lišty 2,4 m 144 lišt 

Mirelon tl. 3 mm 412,12 m
2
 role 25 m 17 rolí 

AnhyLevel 25  ø tl. 50 mm 20,61 m
3 

domíchávače dle 

možností 3-8 m
3 

 

Systémová deska 

NP 30-2  

rozměr desky 

1450 x 850 mm 
412,12 m

2
 deska 1,2325 m

2 
335 desek 

Mirelonový 

dilatační pás s fólií  
10 cm x 10 mm 344,96 m role 50 bm 7 rolí 

Isover EPS 100 Z  tl. 40 mm 412,12 m
2
 

balík (12 ks) 

6 m
2 

69 balíků 

Tab. 4 - spotřeba Po2 

2.4.4   Stroje a pracovní pomůcky 

- Osobní ochranné pracovní pomůcky pro provádění penetračních nátěrů a betonáž, 

- lékárnička, 

- pravítko délky min. 1 m, metr, pásmo, vodováha, laserová vodováha Bosch PLL 1 P,       

2 m lať, úhelník, tužka, lepící páska, 

- nůžky, odlamovací nůž, nůž na polystyren, 

- řezačka polystyrenu pro podlaháře Spewe 112 GT, 



Bakalářská práce 

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

 

- 49 - 

 

- sada štětců, válečky, nerezová škrabka, hladítko hladké i zubové, zednická lžíce, pistole 

na tmely, 

- vodící latě, 3 m vibrační lať s elektromotorem Enar QXE,  

- kotoučová pila, dotahovací hák, kladivo, gumová palička,  

- kolářské hřebíčky, dřevěné klínky. 

2.4.5   Pracovní postup 

Mirelon  

a) podklad 

 Před položením vrstvy z mirelonových pásů je nutné zkontrolovat rovinnost. Případné 

výstupky zbrousit a celý prostor pořádně zamést nebo vysát průmyslovým vysavačem. Dále 

musí být změřena vlhkost podlahy, k tomuto účelu může být použit dotykový vlhkoměr, nebo 

lépe pomocí CM přístroje. Vlhkost podkladu nesmí být větší než 2%. [25] 

b) provádění 

 Z role se odvine potřebné množství mirelonu, odřízne se a položí na podlahu. Stejně se 

připraví další pásy, které se mezi sebou slepí lepící páskou. Jednotlivé pásy se k sobě 

přikládají na sraz, nikdy ne s přesahem. 

 Mirelonové pásy pokládáme ve stejném směru v jakém budeme poté pokládat jednotlivé 

panely. Viz obr. 12. 

 

Obr. 12 - kladení panelů vůči mirelonu [25] 
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Dřevěná třívrstvá podlaha  

a) podklad 

 Podklad jsme připravili položením mirelonových pásů. Dalším kritériem, které musí být 

splněno před zahájením provádění, je teplota vzduchu v místnosti v rozmezí od 18°C do 20°C 

a relativní vlhkost 45 - 65%. [25] 

b) provádění 

 Obecně platí tři zásady pro pokládání. Za prvé: minimální přesah spár je 300 mm; za 

druhé: nejmenší kus, který je možné instalovat do podlahy je dlouhý 300 mm a za třetí: po 

obvodu celé místnosti musí být dilatační spára min. 10 mm. 

 Aby byla splněna třetí zásada, budou před zahájením pokládání nachystány dřevěné 

klínky, kterými bude oddilatována první řada. Další klínky budou vkládány vždy mezi stěnu a 

první panel. Dilatace musí být zachována v obou směrech. 

 Nyní může začít vlastní pokládka. Nejprve je nutné změřit přesně délku místnosti, odečíst 

2x dilatační spáru a ještě odečíst tolik celých prvků, kolik vleze na délku místnosti. Dále vzít 

nový panel, vyznačit na něj tuto  délku a odříznout. Zbylý kus je prvek číslo dvě. Nesmí být 

zapomenuto z kusu, který byl  naměřen odříznout dlouhý jazyk. Pozor vždy musí být 

dodrženy výše popsané zásady. Každý panel po zacvaknutí do zámku se ještě doklepne 

pomocí kladívka a destičky, nebo pomocí gumové paličky. 

 

Obr. 13 - odříznutí jazyka[25] 

 První řada začíná celým prvkem, ze kterého je odříznutý krátký i dlouhý jazyk. viz       

obr. 13. K prvnímu panelu se k delší straně připojí druhý, který je již zkrácený a na něj se 

připojí třetí prvek, který již nebude nijak upravován. Dalšímu (tedy čtvrtému) prvku bude 

odříznut dlouhý jazyk a napojí se podélně na první panel. Stejným způsobem se bude 
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pokračovat až do vytvoření kompletních dvou řad. Poté už vždy na začátek další řady přijde 

zbylý kus z předchozí řady. Celý postup je znázorněný v následujícím obrázku.  

 

Obr. 14 - postup pokládání [25] 

 Při provedení poslední řady je nutné zachovat dilatační spáru, na to nesmí být 

zapomenuto při řezání dlouhých stran. Poslední řada se doklepává pomocí dotahovacího háku 

a gumové paličky. 

c) ochrana materiálu 

 Ochrana není nutná, podlaha je ihned pochůzí, proto můžeme okamžitě začít s 

dokončovacími pracemi. 

Přilepení soklových lišt  

a) podklad 

 Sokly budou lepeny na již omítnutou svislou konstrukci, kterou před lepením soklů stačí 

očistit od prachu, nečistot a mastnot.  
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b) provádění 

 Nejprve se naměří a nařežou lišty na potřebné délky. Připraví se lepidlo Quick Step 

One4All, které se nanese v souvislé vrstvě na zadní stranu lišty. Lepidlo bude vytlačováno z 

kartuše pomocí pistole na tmely. Lišta se přitiskne ke stěně a pár vteřin přidrží, aby zůstala v 

požadované pozici. V rozích a koutech je vhodné lišty přibít kolářskými hřebíčky s malou 

hlavičkou. 
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2.5   Po3 - VINYLOVÁ PODLAHA 

2.5.1   Obecné informace 

 Tato podlaha bude použita na společných chodbách a na schodištích (místnosti 1.11, 2.11 

a 3.11). Je velice vhodná díky své voděodolnosti, snadné udržovatelnosti a čištění. Její povrch 

je profilován, takže splní i požadovanou protiskluznost. 

 

Obr. 15 - poloha místností s vinylovou podlahou 

2.5.2   Použité materiály  

Vinylové dílce Thermofix 

 Jedná se o plastovou heterogenní podlahovinu s vloženým skelným rounem. Thermofix je 

složený z několika vrstev. Užitná transparentní vrstva je opatřena mechanickým dezénem.  

[27] K velkým přednostem patří odolnost ve vlhkém prostředí, odolnost vůči opotřebení, 

snadná údržba a velmi nízká úroveň hluku.  

 V této podlaze bude použita podlaha Thermofix Travertin jemný, která se vyrábí v dílcích 

o rozměrech 300 x 300 mm, tloušťka dílců je 2,0 mm. Balení obsahuje 4,32 m
2
 a je v něm 48 

dílců. Dílce budou dodány nákladními automobily. 

 Požadavky na skladování vinylových dílců nejsou výrobcem udány, ale je nutné před 

pokládáním dílce aklimatizovat v místě budoucího pokládání. Aklimatizace musí probíhat 

minimálně 48 hodin. Dílce musí být uloženy v horizontální poloze a před pokládáním musí 

být na rovném povrchu, aby byly správně připraveny k použití. 
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Samolepící soklové lišty Bolta 

 Vyrábí se z měkčeného PVC. [28] Jsou opatřeny dvěma proužky oboustranné lepící pásky 

na obou polovinách pásu.  

 Rozměry lišty 30 x 30 mm. Bude použita lišta světle hnědé barvy. Dodává se v rolích o 

50 bm. Dovezeny budou s ostatním drobným materiálem. 

 Na skladování nejsou žádné požadavky, sokly by také měly být aklimatizovány před 

použitím. 

Schodová hrana 1891 

 Hrana určená pro interiérová schodiště je vyrobena z měkčeného PVC a je vhodným 

doplňkem vinylových podlahových krytin. Hrany jsou k povrchu lepeny  a umožňují dokonalé 

napojení podlahoviny v detailu. [29] 

 Velikost profilu je 82 x 45 mm, délka 2,5 m. K vinylovým dílcům barvy travertin bude 

zvolena barva světle hnědá. Dodávána je po kusech, dovoz s ostatním materiálem. 

 Stejně jako dílce je nutné hrany aklimatizovat v podmínkách budoucího umístění. Při 

skladování musí být schodové hrany uloženy tak, aby se žádným způsobem nedeformovaly. 

Lepidlo UZIN KE 2000 S  

 Disperzní lepidlo s velmi vysokou lepivou silou, je vhodné pro všechny elastické 

podlahoviny v interiéru.  Je snadno zpracovatelné a díky velmi dlouhé době kladení je práce s 

ním snadná. Je složeno z modifikovaných kopolymerů polykarbonátu, kalufonového esteru a 

pryskyřice. [30] 

 Lepidlo je dodáváno v plastových nádobách o hmotnosti 14 kg. Přivezeno bude spolu s 

ostatním materiálem pro provedení vinylové podlahy. 

 Skladovat je možné 12 měsíců v originálním obale v mírně chladném prostředí. Je nutné 

chránit před mrazem. Otevřené balení je nutné těsně uzavřít a jeho obsah co nejrychleji 

spotřebovat. Před aplikací se musí stejně jako vinylové dílce aklimatizovat. 
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Samonivelační stěrka 30 CEMIX 

 Vyrovnávací cementová stěrka pod podlahové krytiny. Zaručuje dokonalé vyrovnání 

betonových podkladů v interiéru. [31] Není určená jako konečná užitková vrstva. Bude 

použita stěrka v tloušťce 3 mm. 

 Suchá směs je balena po 25 kg v papírových pytlích. Pytle jsou skládány na palety a 

zakryty ochranou PE fólií. Dodávány budou nákladními automobily. 

 Skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data vyznačeného na obalu, za předpokladu 

dodržení skladovacích podmínek. Podmínky: skladovat v suchu, v originálních obalech, 

chránit před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. 

Penetrace podlahová CEMIX - viz kapitola 2.2.2 

Anhylevel - viz kapitola 2.3.2 

PE fólie 100 mikronů 

 Je separační fólie z polyethylenu určená pro oddělení konstrukčních vrstev. [32] Díky 

svým výhodným hydrizolačním vlastnostem zabrání vniknutí vlhkosti z potěrů do izolačních 

vrstev a tím zajistí správnou funkčnost celé podlahy. 

 Tloušťka fólie je 0,1 mm. Dodává se v černé barvě v rolích šířky 2 m o návinu 50 m, 

balení 100 m2. Výrobce neudává požadavky na skladování, pouze je nutné role uložit 

takovým způsobem, aby nebyla fólie mechanicky poškozena. 

Isover Rigifloor 4000 

 Je speciální typ elastifikovaných desek s minimální dynamickou pevností a vysokou 

kročejovou neprůzvučností. [33] Je velmi vhodný do těžkých podlahových konstrukcí v 

kombinaci s pevným podkladem a tuhou roznášecí deskou. Vyrábí se v rozměrech             

1000 x 500 mm. Pro tuto skladbu budou použity desky tloušťky 50 mm. 

 Tepelná izolace bude dodávána v balících rozměrů 1,25 x 0,5 x 0,5 m, aby byl převoz 

možný a pohodlný jsou baleny do PE fólie. Desky tepelné izolace budou dováženy stejně jako 

Isover EPS 100 Z v nákladních automobilech.  



Bakalářská práce 

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

 

- 56 - 

 

 Skladování bude probíhat přímo v objektu, co nejblíže místa budoucího pokládání. 

Výrobcem nejsou kladeny žádné požadavky na teplotu, či dobu skladování. 

Mirelonový dilatační pás s fólií - viz kapitola 2.3.2 

Isover EPS 100 Z - viz kapitola 2.3.2 

2.5.3   Potřeba materiálu 

Materiál Spotřeba/specifikace Množství Balení Celkem 

Vinylové dílce 

Thermofix 

300 x 300 mm 

5% na ořezy 
175,19 m

2
 

balík (48 dílců) 

4,32 m
2
  

41 balíků 

Samolepící soklové 

lišty Bolta 

rozměr lišty  

30 x 30 mm 
106,38 m role 50 bm 3 role 

Schodová hrana  délka hrany 2,5 m 67,5 m na kusy 27 kusů 

Lepidlo UZIN KE 

2000 S  
0,2-0,35 kg/m

2
 43,29 kg plechovka 14 kg 4 plechovky 

Samonivelační 

stěrka 30  

17,5 kg/10 mm/m
2 

cca 5,25 kg/3 mm/m
2 

757,625 kg 
papírový pytel 

 25 kg 
31 pytlů 

Penetrace 

podlahová CEMIX 
0,25 l/m

2
 36,0755 l kanystr 1, 5 a 10 l 

3x kanystr 10 l 

1x kanystr 5 l 

2x kanystr 1 l 

Anhylevel 25 Ø tl. 55 mm 7,936 m
3 

domíchávače dle 

možností 3-8 m
3
 

 

PE fólie 100 

mikronů online 

tl. 0,1 mm 

přesahy 100 mm 
158,741 m

2
 role 100 m

2 
2 role 

Isover Rigifloor 

4000  
tl. 50 mm 144,31 m

2
 

balík (10 ks) 

2,5 m
2 

58 balíků 

Mirelonový 

dilatační pás s fólií 
10 cm x 10 mm 106,38 m role 50 bm 3 role 

Isover EPS 100 Z tl. 40 mm 144,31 m
2
 

balík (12 ks) 

6 m
2 

25 balíků 

Tab. 5 - spotřeba Po3 

2.5.4   Stroje a pracovní pomůcky 

- Osobní ochranné pracovní pomůcky pro provádění penetračních nátěrů a betonáž, 

- lékárnička, 
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- pravítko délky min. 1 m, metr (5m), pásmo, vodováha, laserová vodováha Bosch PLL      

1 P, 2 m lať, úhelník, tužka, lepící páska, 

- nůžky, odlamovací nůž, nůž na polystyren, 

- řezačka polystyrenu pro podlaháře Spewe 112 GT, 

- sada štětců, válečky, nerezová škrabka, hladítko hladké i zubové , zednická lžíce, pistole 

na tmely, 

- vodící latě, 3 m vibrační lať s elektromotorem Enar QXE, 

- zubová stěrka A2, 50 kg válec. 

2.5.5   Pracovní postup 

Isover Rigifloor 4000  

a) podklad 

 Podkladem bude již provedená první vrstva z desek pěnového polystyrenu, proto není 

potřeba žádných dalších úprav. 

b) provádění 

 Isover Rigifloor, jakožto druhá vrstva polystyrenových desek, musí být kladena tak, aby 

byly překryty spáry v první vrstvě. Ostatní zásady pro provádění i ochranu jsou stejné jako u 

EPS 100 Z. 

PE fólie 100 mikronů 

a) podklad 

 Správným položením a urovnáním izolační vrstvy vytvoříme vhodný povrch pro položení 

separační PE fólie. 

b) provádění 

 Pokládání fólie bude zahájeno ve vzdálenějším rohu místnosti, přilepením prvního pásu 

separační fólie k pruhu fólie na již provedeném dilatačním pásku. Další pásy klademe s 

přesahem minimálně 100 mm a vzájemně je spojujeme lepící páskou. Na obr. 2 (str. 25) je 

znázorněno správné i chybné položení fólie v rozích, protože zejména v těchto místech 
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vznikají nejčastěji poruchy separační fólie, následnému protečení anhydritové směsi a tím i k 

tepelným mostům v izolační vrstvě. 

c) ochrana  

 Je nutné zajistit co nejmenší pohyb osob po separační fólii, aby nedošlo k jejímu 

poškození. 

Anhylevel 

 Všechny potřebné informace o provádění anhydritu jsou popsány v kapitole 2.3.5 (str. 39) 

Penetrace podlahová CEMIX 

 Všechny informace o provádění této penetrace jsou popsány v kap. 2.2.5 (str. 27). 

Samonivelační stěrka 30  

a) podklad 

 Podklad pod samonivelační stěrku jsme již připravili aplikací podlahové penetrace 

Cemix. Ostatní požadavky dané výrobcem jako odstranění krust cementového mléka a 

vyspravení prasklin, byly provedeny před aplikací penetračního nátěru. 

b) provádění 

 V rámci příprav na pokládku samonivelační stěrky nesmíme zapomenout na vyznačení 

nivelety po obvodu místnosti na dilatační pásek a osazení nivelizačních trojnožek (cca 1 

trojnožka na 4 m
2, aby byla zajištěna správná tloušťka při ukládání čerstvé směsi. Dále 

musíme rozdělit jednotlivé pracovní úseky. Pracovní úseky budou děleny v místě dveřních 

zárubní. 

 Směs bude připravována v kontinuální dvoustupňové míchačce M-Tec DuoMix. Před 

zahájením ukládání směsi je nutné zkontrolovat konzistenci zkouškou rozlití dle ČSN EN 

12706. Průběh a výsledky zkoušek je nutné zapsat do stavebního deníku. 

 Po provedení úspěšné zkoušky lze zahájit aplikaci samonivelační stěrky. Směs se musí 

rozlévat rovnoměrně po celé ploše a v případě potřeby se dorovná do potřebné tloušťky 

zubovým hladítkem. Průběžně s dorovnáváním odvzdušňujeme ježkovým válečkem, což 
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zároveň napomáhá nivelaci. Ústí hadice při rozlévání by mělo být co nejblíže povrchové 

hladině.  

 Podlahy v jednotlivých místnostech budou prováděny v samostatných záběrech. Před 

zahájením jednotlivých záběrů je nutné ověřit zda mohou být splněny všechny podmínky pro 

pokládání a jestli nedojde k přerušení prací např. nedostatkem materiálu, pracovní přestávkou 

či koncem pracovní doby. Při přerušení prací na více než 30 minut musí být míchačka i hadice 

pro dopravu směsi vyčištěny a odstraněny všechny zbytky nepoužité směsi. 

 Samonivelační stěrka bude nanášena pouze na podlahy v patře a na mezipodestách. 

Schodišťové stupně budou pouze přebroušeny, popř. v místech prohlubní pouze vyrovnány 

stěrkovací hmotou, nebude zde nanášena v celé ploše. 

c) ochrana materiálu 

 Aplikovanou stěrku je nutné chránit před prudkým vysycháním a tepelnými rázy. 

Abychom ji mohli správně ochránit musíme začít s opatřeními již před zahájením jejího 

provádění. Je nutné zastínit všechna okna, odstranit zdroje sálavého tepla a zajistit místnost 

tak, aby v ní nedocházelo k nadměrnému proudění vzduchu (průvanu). Teploty vzduchu i 

podkladu, jak při provádění, tak minimálně v následujících 24 hodinách musí být v rozmezí 

+5°C a +30°C. [31] 

 Výrobce udává pochůznost povrchu stěrky cca po 6 - 8 hodinách od aplikace, plné 

provozní zatížení je možné po 28 dnech. V běžných podmínkách vyžaduje stěrka pro 

vyschnutí do rovnovážné vlhkosti 1 den na 1 - 2 mm tloušťky. [31] 

Lepení vinylových dílců Thermofix  

a) podklad 

 Po řádném proschnutí stěrkovací hmoty je podklad připraven k provádění, pokud byl 

povrch podkladu znečištěn, je nutné tyto nečistoty odstranit, popř. celý povrch vysát 

průmyslovým vysavačem. 

b) provádění 

 Pokládání celé nášlapné vrstvy probíhá shora dolů. Nejprve je položena chodba v 

nejvyšším patře, poté postupně podstupnice schodů, schodové hrany a nakonec nášlapné 
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plochy jednotlivých stupňů. Dále mezipodesta, opět schodiště a takto celé až do sklepních 

prostor. 

 Před zahájením vlastního lepení je nutné místnost (chodbu) rozměřit v obou směrech, 

určit vhodný začátek a křídou podle něj vyznačit vzájemně kolmé čáry. Začátek by měl být 

zvolen tak, aby na krajích nezůstávaly příliš malé kusy. Všechny spáry dílců musí navazovat 

v rámci celého objektu. Způsob založení a zjednodušený postup je znázorněn na obr. 16. 

Obr.16 - postup pokládky vinylových dílců na chodbách bytového domu 

 Lepidlo se rovnoměrně nanese zubovou stěrkou (typ stěrky A2) na připravený podklad. 

Nechá se odvětrat 20-30 minut. Připravenost lepidla poznáme také změnou jeho barvy z 

krémově bílé na transparentní. Je nutné správně odhadnout plochu, kterou jsme schopni 

položit za dobu kladení lepidla (cca 30-45 minut). [30] Po odvětrání je možné zahájit 

pokládání jednotlivých dílců. 

  První dílec přiložíme rohem k vyznačenému kříži, přitlačíme jeho střed a poté 

směrem ke krajům vytlačíme vzduch. Další dílec se přiloží těsně na sraz. Nesmí být 

opomenuto střídání mramorování. Celá první řada musí být vyskládána přesně podle 

zakládací čáry, nedodržení přímosti pokládky má za následek vznik spár mezi dílci. Dále 

můžeme vyskládat zbytek plochy, na které je již naneseno lepidlo. Kolem zdí je nutno dílce 

dořezat, ale nesmíme opomenout odříznou o 5 mm víc, aby mezi dílci a stěnou vznikla 

dilatační spára. Řezat dílce lze klasickým odlamovacím nožem. Odřezanou stranu dílce 

musíme vždy přiložit ke zdi. 

 Po provedení celé chodby, popř. podesty je nutné dílce zaválcovat článkovým válcem o 

hmotnosti 50 kg. Toto válcování se zopakuje po 1-4 hodinách. [34] 

 

 



Bakalářská práce 

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

 

- 61 - 

 

c) ochrana materiálu 

 K provoznímu zatížení podlahy můžeme přistoupit po vytvrzení lepidla (přibližně 24 

hodin). Další ochrana není potřebná. 

Schodová hrana 

a) podklad 

 Vodorovné plochy budou připraveny vystěrkováním a případným vysátím nečistot. Na 

svislé plochy již bude provedeno nalepení dílců. 

b) provádění 

 Samotné lepení schodových hran probíhá obdobně jako lepení dílců. Rozdílem je 

nanesení lepidla na hranu a ne na podklad. Po zavadnutí se hrana opět přitlačí ve středu a 

směrem ke krajům se vytlačí vzduch. Pro dokonalé vyrovnání je nutné použít pryžové 

kladívko, postupným poklepem na pryžovou hranu zajistíme dokonalé spojení s lepidlem. 

Dokončení hrany se provede přilepením vinylového dílce na stupnici schodu a k tomu 

určenou plochu na schodové hraně. Vše je znázorněno na obr. 17. 

 

Obr. 17 - schéma lepení schodové hrany [29] 

c) ochrana materiálu 

 U schodových hran platí stejné potřeby ochrany jako u vinylové podlahy. 

Samolepící soklové lišty Bolta 

a) podklad 

 Podklad je nutné očistit od prachu, nečistot a mastnot. 
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b) provádění 

 Soklové lišty odměříme a uřízneme na požadovanou délku. Ze zadní strany odstraníme 

papírovou pásku chránící samolepící pásku, soklovou lištu přiložíme do rohu a přitlačíme. 

Postupně takto oblepíme celý obvod podlahy (v místě napojení vodorovné a svislé 

konstrukce). V rozích a koutech lištu spojíme dle obr. 18. 

 

Obr. 18 - napojení soklové lišty [28] 
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2.6  ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ  

Výpočty jsou prováděny dle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 

2.6.1   Po0 Betonová podlaha na terénu 

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 

 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Samonivelační  0,0040  1,2000  1020,0  1950,0  25,0   0.0000 

  2  Železobeton 1  0,0500  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 

  3  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 

  4  Dekperimeter  0,0800  0,0340  2060,0  32,0  52,0   0.0000 

  5  glastek 40 spe  0,0040  0,2100  1420,0  1200,0  30000,0   0.0000 

  6  glastek 40 spe  0,0040  0,2100  1420,0  1200,0  30000,0   0.0000 

 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Samonivelační polymercementová stěrka 

    --- 

  2  Železobeton 1   --- 

  3  PE folie   --- 

  4  Dekperimeter   --- 

  5  glastek 40 special mineral   --- 

  6  glastek 40 special mineral   --- 

 

 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

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

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

 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    16.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 

 

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

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

 

 Tepelný odpor konstrukce R :         2.43 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.385 W/m2K 

 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.40 / 0.43 / 0.48 / 0.58 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 

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

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0012 m/s 

 

 

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

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        13.15 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.908 

 

 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1812.45 Ws/m2K 

 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :        11.77 C 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 
 Název konstrukce:   Betonová podlaha na terénu 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Samonivelační polymercementová  0,004       1,200  25,0 

   2  Železobeton 1  0,050       1,430  23,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 

   4  Dekperimeter  0,080       0,034  52,0 

   5  glastek 40 special mineral  0,004       0,210  30000,0 
   6  glastek 40 special mineral  0,004       0,210  30000,0 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,719 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,908 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

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

  Požadavek: U,N  =   0,85 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,38 W/m2K 

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

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: studená podlaha 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   11,77 C 

  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  



Bakalářská práce 

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

 

- 65 - 

 

2.6.2   Po1 Keramická dlažba 

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  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 

  2  Cementové lepi  0,0070  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 

  3  Anhydritová sm  0,0570  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 

  4  Systémové dílc  0,0360  0,0450  1270,0  20,0  144000,0   0.0000 

  5  Isover EPS 100  0,0400  0,0360  1270,0  20,0  50,0   0.0000 

  6  Stropnice s vl  0,2500  1,1000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 

 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 

  2  Cementové lepidlo   --- 

  3  Anhydritová směs   --- 

  4  Systémové dílce pro uložení podlahového vytápění --- 

  5  Isover EPS 100 Z   --- 

  6  Stropnice s vložkami PLM   --- 

 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 :   -15.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 

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

    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 

    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 

    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.3   79.4   614.3 

    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.2   77.2   839.1 

    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 

    6        30    21.0   64.5  1603.2    16.4   71.5  1332.9 

    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 

    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 

    9        30    21.0   61.7  1533.6    13.6   73.9  1150.4 

   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 

   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 

   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 

 

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         2.20 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.415 W/m2K 

 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.43 / 0.46 / 0.51 / 0.61 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 :    2.8E+0013 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         66.7 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.6 h 

 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
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 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.39 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.900 

 

 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    14.8   0.732    11.3   0.586    18.7   0.900    62.4 

    2    15.5   0.743    12.0   0.585    18.8   0.900    64.6 

    3    15.6   0.693    12.1   0.499    19.2   0.900    63.5 

    4    15.9   0.599    12.4   0.330    19.7   0.900    62.8 

    5    16.8   0.450    13.3  ------    20.2   0.900    64.4 

    6    17.5   0.248    14.1  ------    20.5   0.900    66.4 

    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.7   0.900    67.3 

    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.6   0.900    67.0 

    9    16.8   0.438    13.4  ------    20.3   0.900    64.6 

   10    16.0   0.581    12.5   0.294    19.8   0.900    62.9 

   11    15.6   0.684    12.1   0.485    19.3   0.900    63.3 

   12    15.5   0.744    12.1   0.583    18.9   0.900    64.8 
           

 

 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     e 
         

 tepl.[C]:   17.4   17.2   17.2   16.5    4.9  -11.1  -14.4 

 p [Pa]:   1367   1367   1367   1366    140    140    138 

 p,sat [Pa]:   1985   1967   1956   1873    867    234    174 

 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.730E-0011 kg/m2s 

 

 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 

 Roční cyklus č.  1 

 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 
 Název konstrukce:   Keramická dlažba 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

 Skladba konstrukce 
  

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

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

   2  Cementové lepidlo  0,007       1,160  19,0 
   3  Anhydritová směs  0,057       1,200  20,0 

   4  Systémové dílce pro uložení po  0,036       0,045  144000,0 

   5  Isover EPS 100 Z  0,040       0,036  50,0 
   6  Stropnice s vložkami PLM  0,250       1,100  23,0 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,900 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

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

  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,41 W/m2K 

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

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

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

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

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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2.6.3   Po2 Dřevěná třívrstvá podlaha 

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  Dřevěné třívrs  0,0140  0,7500  1630,0  300,0  12,5   0.0000 

  2  Mirelon - Pěno  0,0030  0,0380  800,0  25,0  2247,0   0.0000 

  3  Anhydritová sm  0,0570  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 

  4  Systémové dílc  0,0360  0,0450  1270,0  30,0  30,0   0.0000 

  5  Isover EPS 100  0,0400  0,0360  1270,0  20,0  50,0   0.0000 

  6  Stropnice s vl  0,2500  1,1000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 

 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dřevěné třívrstvé parkety   --- 

  2  Mirelon - Pěnový polyuretan   --- 

  3  Anhydritová směs   --- 

  4  Systémové dílce pro uložení podlahového topení --- 

  5  Isover EPS 100 Z   --- 

  6  Stropnice s vložkami PLM   --- 

 

 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 :   -15.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 

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

    1        31    21.0   43.2  1073.8    -2.3   81.1   409.0 

    2        28    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 

    3        31    21.0   47.9  1190.6     3.3   79.4   614.3 

    4        30    21.0   51.6  1282.6     8.2   77.2   839.1 

    5        31    21.0   57.8  1436.7    13.3   74.1  1131.2 

    6        30    21.0   62.5  1553.5    16.4   71.5  1332.9 

    7        31    21.0   64.8  1610.7    17.8   70.1  1428.0 

    8        31    21.0   64.0  1590.8    17.3   70.6  1393.5 

    9        30    21.0   58.2  1446.6    13.6   73.9  1150.4 

   10        31    21.0   52.4  1302.4     9.0   76.8   881.2 

   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 

   12        31    21.0   45.9  1140.9    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 

 

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         2.28 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.401 W/m2K 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.42 / 0.45 / 0.50 / 0.60 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 :    9.0E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         76.3 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.8 h 
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 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.50 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.903 

 

 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   0.443    18.7   0.903    49.7 

    2    12.2   0.591     8.8   0.436    18.9   0.903    51.9 

    3    12.9   0.543     9.5   0.353    19.3   0.903    53.3 

    4    14.1   0.457    10.7   0.192    19.8   0.903    55.7 

    5    15.8   0.327    12.4  ------    20.3   0.903    60.5 

    6    17.0   0.140    13.6  ------    20.6   0.903    64.2 

    7    17.6  ------    14.1  ------    20.7   0.903    66.1 

    8    17.4   0.032    13.9  ------    20.6   0.903    65.4 

    9    15.9   0.314    12.5  ------    20.3   0.903    60.8 

   10    14.3   0.441    10.9   0.157    19.8   0.903    56.3 

   11    13.0   0.533     9.6   0.338    19.3   0.903    53.3 

   12    12.3   0.592     8.9   0.435    18.9   0.903    52.2 
           

 

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

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

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

 tepl.[C]:   17.5   17.2   16.1   15.5    4.3  -11.3  -14.4 

 p [Pa]:   1367   1354    864    781    702    557    138 

 p,sat [Pa]:   1999   1967   1833   1757    829    232    173 

 

 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   0.1500    0.1500   1.715E-0008 

 

 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.066 kg/m2,rok 

 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.429 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 
 

 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 

 Roční cyklus č.  1 

 V konstrukci 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] 
         

  12   0.1500    0.1500   3.00E-0010     0.0008 

   1   0.1500    0.1500   1.02E-0009     0.0036 

   2   0.1500    0.1500   4.05E-0010     0.0045 

   3    ---       ---    -3.68E-0009     0.0000 

   4    ---       ---        ---          ---   

   5    ---       ---        ---          ---   

   6    ---       ---        ---          ---   

   7    ---       ---        ---          ---   

   8    ---       ---        ---          ---   

   9    ---       ---        ---          ---   

  10    ---       ---        ---          ---   

  11    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0045 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 
 Název konstrukce:   Dřevěná třívrstvá podlaha 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Dřevěné třívrstvé parkety  0,014       0,750  12,5 

   2  Mirelon - Pěnový polyuretan  0,003       0,038  2247,0 
   3  Anhydritová směs  0,057       1,200  20,0 

   4  Systémové dílce pro uložení po  0,036       0,045  30,0 

   5  Isover EPS 100 Z  0,040       0,036  50,0 
   6  Stropnice s vložkami PLM  0,250       1,100  23,0 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,903 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

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

  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,40 W/m2K 

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

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,080 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS 100 Z). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,080 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0665 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,4294 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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2.6.4   Po3 Vinylová podlaha 

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  Vinylové dílce  0,0020  0,1700  1200,0  1200,0  1000,0   0.0000 

  2  Samonivelační  0,0030  1,2000  1020,0  1950,0  25,0   0.0000 

  3  Anhydritová sm  0,0550  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 

  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 

  5  Isover Rigiflo  0,0500  0,0430  1270,0  10,0  30,0   0.0000 

  6  Isover EPS 100  0,0400  0,0360  1270,0  20,0  50,0   0.0000 

  7  Stropnice s vl  0,2500  1,1000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
 

 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Vinylové dílce   --- 

  2  Samonivelační cementová stěrka   --- 

  3  Anhydritová směs   --- 

  4  PE folie   --- 

  5  Isover Rigifloor 4000   --- 

  6  Isover EPS 100 Z   --- 

  7  Stropnice s vložkami PLM   --- 
 

 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 :   -15.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    16.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 

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

    1        31    16.0   72.1  1310.3    -2.3   81.1   409.0 

    2        28    16.0   75.4  1370.2    -0.6   80.7   468.9 

    3        31    16.0   76.0  1381.1     3.3   79.4   614.3 

    4        30    17.0   73.0  1413.8     8.2   77.2   839.1 

    5        31    19.0   68.9  1513.1    13.3   74.1  1131.2 

    6        30    20.0   68.3  1596.1    16.4   71.5  1332.9 

    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 

    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 

    9        30    20.0   65.3  1526.0    13.6   73.9  1150.4 

   10        31    19.0   65.4  1436.3     9.0   76.8   881.2 

   11        30    17.0   71.7  1388.6     3.8   79.2   634.8 

   12        31    16.0   75.7  1375.7    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         2.56 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.361 W/m2K 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.38 / 0.41 / 0.46 / 0.56 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 

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

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0011 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         69.1 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.2 h 

 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
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 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        13.28 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.912 

 

 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    14.4   0.912    11.0   0.726    14.4   0.912    79.9 

    2    15.1   0.944    11.7   0.738    14.5   0.912    82.8 

    3    15.2   0.937    11.8   0.667    14.9   0.912    81.6 

    4    15.6   0.837    12.1   0.446    16.2   0.912    76.7 

    5    16.6   0.584    13.2  ------    18.5   0.912    71.1 

    6    17.5   0.297    14.0  ------    19.7   0.912    69.6 

    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.7   0.912    67.1 

    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.7   0.912    66.8 

    9    16.8   0.494    13.3  ------    19.4   0.912    67.6 

   10    15.8   0.681    12.4   0.337    18.1   0.912    69.1 

   11    15.3   0.870    11.9   0.610    15.8   0.912    77.2 

   12    15.1   0.947    11.7   0.739    14.6   0.912    83.0 
           

 

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

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

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

 tepl.[C]:   13.3   13.2   13.1   12.6   12.6   -0.0  -12.1  -14.6 

 p [Pa]:   1000    935    933    898    435    387    323    138 

 p,sat [Pa]:   1525   1512   1509   1461   1461    610    215    171 

 

 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   0.1501    0.1501   4.784E-0009 

 

 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.005 kg/m2,rok 

 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.433 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 

 

 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 

 Roční cyklus č.  1 

 V konstrukci 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] 
         

  12   0.1501    0.1501   2.45E-0010     0.0007 

   1   0.1501    0.1501   9.05E-0010     0.0031 

   2   0.1501    0.1501   3.44E-0010     0.0039 

   3    ---       ---    -2.77E-0009     0.0000 

   4    ---       ---        ---          ---   

   5    ---       ---        ---          ---   

   6    ---       ---        ---          ---   

   7    ---       ---        ---          ---   

   8    ---       ---        ---          ---   

   9    ---       ---        ---          ---   

  10    ---       ---        ---          ---   

  11    ---       ---        ---          ---   
         

 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0039 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 
 Název konstrukce:   Vinylová podlaha 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Vinylové dílce  0,002       0,170  1000,0 

   2  Samonivelační cementová stěrka  0,003       1,200  25,0 
   3  Anhydritová směs  0,055       1,200  20,0 

   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 

   5  Isover Rigifloor 4000  0,050       0,043  30,0 
   6  Isover EPS 100 Z  0,040       0,036  50,0 

   7  Stropnice s vložkami PLM  0,250       1,100  23,0 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,719 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,912 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

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

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

  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,36 W/m2K 

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

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,080 kg/m2,rok 

  (materiál: Isover EPS 100 Z). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,080 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0053 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,4331 kg/m2,rok 
 

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

 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 2.7  DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ 

VODNÍ PÁRY 

 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Po2 Dřevěná třívrstvá podlaha  
 

 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 

 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,30 C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 

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

 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,745 

       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,879 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

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

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

  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  

  

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

  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 

 

Isotermy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.19 - isotermy
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Pole teplot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativní vlhkosti 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obr.21 - relativní vlhkosti

Obr. 20 - pole teplot 
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2.8   ROZPOČTY 

2.8.1   Po0 Betonová podlaha na terénu 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR         

Stavba:   Bytový dům - Bosonohy (podlahy) 

  

    

Objekt:   Keramická dlažba TREND 

 

  

    

Objednatel: Město Brno 

 

Zpracoval:   Nela Bondarová 

Zhotovitel:   dle výběrového řízení   Datum:   24. 4. 2014   

P.Č. 
KC

N 
Kód položky Popis MJ 

Množství 
celkem 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

Práce a materiály 

   

419 339,83 

1 711 711111001 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním    m2 257,051 6,83 1 755,66 

      "podlahy 1PP"            

      

2,75*3,685*4+2,77*3,685*2+1,2*17,250+4,9*8,5*2-

0,115*6,9+4,875*5,0*2+2,01*5,0*2+1,25*2,75+1,48*2,

75+2,25*7,35      257,051     

2 111 111631500R Dekprimer penetrační emulze/bal 25 kg    t 0,077 54 000,00 4 158,00 

3 711 711141559 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP    m2 514,103 70,50 36 244,26 

      "viz pol. č. 1"   514,103         

4 628 628522540 
pás asfaltovaný modifikovaný SBS Glastek 40 Special 
mineral    m2 514,103 189,00 97 165,47 

5 713 713121111 

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva    m2 257,051 15,20 3 907,18 

      "podlahy 1PP"            

      

2,75*3,685*4+2,77*3,685*2+1,2*17,250+4,9*8,5*2-
0,115*6,9+4,875*5,0*2+2,01*5,0*2+1,25*2,75+1,48*2,

75+2,25*7,35      257,051     

6 283 283764300R deska z extrud. polystyrénu DEKPERIMETER 80 mm    m2 257,051 547,00 140 606,90 

7 011 634112126 
Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm 
š 10 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem    m 246,910 27,00 6 666,57 

      "obvod podlahy 1PP"            

      

(2,75*2+3,685*2)*4+(2,77*2+3,685*2)*2+1,2*2+17,25
0*2+(4,9*2+8,5*2)*2-0,115*2+6,9*2+(4,875*2+5,0)*2 

+(2,01*2+5,0*2)*2+1,25*2+2,75*2      246,910     

      1,48*2+2,75*2+2,25*2+7,35*2      27,660     

8 011 632481213 Separační vrstva z PE fólie    m2 257,051 14,10 3 624,42 

      "podlahy 1PP"            

      

2,75*3,685*4+2,77*3,685*2+1,2*17,250+4,9*8,5*2-

0,115*6,9+4,875*5,0*2+2,01*5,0*2+1,25*2,75+1,48*2,
75+2,25*7,35      257,051     

9 011 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20    m3 12,870 3 120,00 40 154,40 

      "podlahy 1PP"            

      

(2,75*3,685*4+2,77*3,685*2+1,2*17,250+4,9*8,5*2-

0,115*6,9+4,875*5,0*2+2,01*5,0*2+1,5*2,52+1,48*2,7
5+2,25*7,35)*0,05      12,870     

10 771 771591111 Podlahy penetrace podkladu    m2 257,051 36,80 9 459,48 

      "podlahy 1PP"            

      

2,75*3,685*4+2,77*3,685*2+1,2*17,250+4,9*8,5*2-

0,115*6,9+4,875*5,0*2+2,01*5,0*2+1,25*2,75+1,48*2,
75+2,25*7,35      257,051     

11 771 771990112R 

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm 
pevnosti 30 Mpa    m2 257,051 211,00 54 237,76 

12 011 634662111 

Výplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách 
akrylátovým tmelem    m 289,820 73,70 21 359,73 

      "obvod podlahy 1PP"            

      

(2,75*2+3,685*2)*4+(2,77*2+3,685*2)*2+1,2*2+17,25
0*2+(4,9*2+8,5*2)*2-0,115*2+6,9*2+(4,875*2+5,0)*2 

+(2,01*2+5,0*2)*2+1,25*2+2,75*2      246,910     

      1,48*2+2,75*2+2,25*2+7,35*2  + 15,25   42,910     

     Celkem                 419 339,83 Kč 
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2.8.2   Po1 Keramická dlažba TREND 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR         

Stavba:   Bytový dům - Bosonohy (podlahy) 

  

    

Objekt:   Keramická dlažba TREND 

 

  

    

Objednatel: Město Brno   Zpracoval:   Nela Bondarová 

Zhotovitel:   dle výběrového řízení   Datum:   24. 4. 2014   

                

P.Č. 
KC

N 
Kód položky Popis MJ 

Množství 
celkem 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

HSV PSV    

   

387 155,49 

1 713 713121111 

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva    m2 199,827 15,20 3 037,37 

      "podlahy v kuchyni, chodbe 1NP=2NP=3NP"            

      3*(4,875*5,0*2+2,01*4,0*2+2,01*0,885)      199,827     

2 283 283758790 

deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 

1000 x 40 mm    m2 199,827 84,70 16 925,35 

3 011 634112126 

Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm 
š 10 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem    m 203,395 27,00 5 491,67 

      "obvod podlahy v kuchyni, chodbe 1NP=2NP=3NP"            

      

3*((4,875+5,0)*2*2+(2,01+4,0)*2*2+(2,01+0,885*2*2))

-3,875      203,395     

4 731 735511008 Podlahové vytápění systémová deska NP 30-2    m2 199,827 355,00 70 938,59 

      "podlahy v kuchyni, chodbe 1NP=2NP=3NP"            

      3*(4,875*5,0*2+2,01*4,0*2+2,01*0,885)      199,827     

5 11 632441225 

Potěr anhydritový samonivelační tl kolem 50 mm C30 
litý    m2 199,827 359,00 71 737,89 

      "podlahy v kuchyni, chodbe 1NP=2NP=3NP"            

      3*(4,875*5,0*2+2,01*4,0*2+2,01*0,885)      199,827     

6 771 771591111 Podlahy penetrace podkladu    m2 199,827 36,80 7 353,63 

      "podlahy v kuchyni, chodbe 1NP=2NP=3NP"            

      3*(4,875*5,0*2+2,01*4,0*2+2,01*0,885)      199,827     

7 771 771573112 
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 
do 9 ks/m2    m2 199,827 224,00 44 761,25 

      "podlahy v kuchyni, chodbe 1NP=2NP=3NP"            

      3*(4,875*5,0*2+2,01*4,0*2+2,01*0,885)      199,827     

8 597 597613080 

dlaždice keramické RAKO - podlahy TREND (barevné) 

29,8 x 59,8 x 1 cm I. j.    m2 199,827 482,00 96 316,61 

9 771 771471113 
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty 
v do 120 mm    m 203,395 114,00 23 187,03 

      "obvod podlahy v kuchyni, chodbe 1NP=2NP=3NP"            

      
3*((4,875+5,0)*2*2+(2,01+4,0)*2*2+(2,01+0,885*2*2))
-3,875      203,395     

10 597 597614160 
dlaždice keramické RAKO, sokl - TREND 59,8 x 9,5 x 
1,0 cm    kus 203,395 157,20 31 973,69 

11 011 634662111 

Výplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách 
akrylátovým tmelem    m 209,395 73,70 15 432,41 

      "obvod podlahy v kuchyni, chodbe 1NP=2NP=3NP"            

      
3*((4,875+5,0)*2*2+(2,01+4,0)*2*2+(2,01+0,885*2*2))
-3,875      203,395     

      "mezi místnostmi"            

      6      6,000     

   

Celkem    

  

387 155,49 Kč 
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2.8.3   Po1 Keramická dlažba DEFILE 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR         

Stavba:   Bytový dům - Bosonohy (podlahy) 

  
    

Objekt:   Keramická dlažba DEFILE 

 

  
    

Objednatel:   Město Brno     Zpracoval:   Nela Bondarová 

Zhotovitel:   dle výběrového řízení   Datum:   24. 4. 2014   

                

P.Č. 
KC
N 

Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

Práce a materiály 

   

166 525,25 

1 713 713121111 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva    m2 93,106 15,20 1 415,21 

      "podlahy wc, koupelna 1NP"            

      3,395*2,960*2+1,52*1,825*2+1,76*1,825*2      32,070     

      "podlahy wc, koupelna 2NP=3NP"            

      2*(2,51*2,960*2+1,135*1,825*2+1,26*1,825*2)      47,202     

      "podlahy v chodbicce 1NP+2NP+3NP"            

      (1,52*1,825)*2+(1,135*1,825)*2*2      13,834     

2 283 283758790 

deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 

1000 x 40 mm    m2 93,106 84,70 7 886,08 

      "podlahy wc, koupelna 1NP"            

      3,395*2,960*2+1,52*1,825*2+1,76*1,825*2      32,070     

      "podlahy wc, koupelna 2NP=3NP"            

      2*(2,51*2,960*2+1,135*1,825*2+1,26*1,825*2)      47,202     

      "podlahy v chodbicce 1NP+2NP+3NP"            

      (1,52*1,825)*2+(1,135*1,825)*2*2      13,834     

3 011 634112126 
Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm 
š 10 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem    m 130,860 27,00 3 533,22 

      "obvod podlahy v chodbicce 1NP+2NP+3NP"            

      (1,52+1,825)*2*2+(1,135+1,825)*2*2*2-0,9*2*3      31,660     

      "obvod podlahy v koupelně a wc"            

      (3,395+2,960)*2*2+(1,52+1,825)*2*2+(1,76+1,825)*2      53,140     

      2*((2,51+2,960)*2+(1,135+1,825)*2+(1,26+1,825)*2)      46,060     

4 731 735511008 Podlahové vytápění systémová deska NP 30-2    m2 93,106 355,00 33 052,63 

      "podlahy wc, koupelna 1NP"            

      3,395*2,960*2+1,52*1,825*2+1,76*1,825*2      32,070     

      "podlahy wc, koupelna 2NP=3NP"            

      2*(2,51*2,960*2+1,135*1,825*2+1,26*1,825*2)      47,202     

      "podlahy v chodbicce 1NP+2NP+3NP"            

      (1,52*1,825)*2+(1,135*1,825)*2*2      13,834     

5 011 632441225 
Potěr anhydritový samonivelační tl okolo 50 mm C30 
litý    m2 93,106 359,00 33 425,05 

      "podlahy wc, koupelna 1NP"            

      3,395*2,960*2+1,52*1,825*2+1,76*1,825*2      32,070     

      "podlahy wc, koupelna 2NP=3NP"            

      2*(2,51*2,960*2+1,135*1,825*2+1,26*1,825*2)      47,202     

      "podlahy v chodbicce 1NP+2NP+3NP"            

      (1,52*1,825)*2+(1,135*1,825)*2*2      13,834     

6 771 771591111 Podlahy penetrace podkladu    m2 93,106 36,80 3 426,30 
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      "podlahy wc, koupelna 1NP"            

      3,395*2,960*2+1,52*1,825*2+1,76*1,825*2      32,070     

      "podlahy wc, koupelna 2NP=3NP"            

      2*(2,51*2,960*2+1,135*1,825*2+1,26*1,825*2)      47,202     

      "podlahy v chodbicce 1NP+2NP+3NP"            

      (1,52*1,825)*2+(1,135*1,825)*2*2      13,834     

7 771 771573112 

Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 
do 9 ks/m2    m2 93,106 224,00 20 855,74 

      "podlahy wc, koupelna 1NP"            

      3,395*2,960*2+1,52*1,825*2+1,76*1,825*2      32,070     

      "podlahy wc, koupelna 2NP=3NP"            

      2*(2,51*2,960*2+1,135*1,825*2+1,26*1,825*2)      47,202     

      "podlahy v chodbicce 1NP+2NP+3NP"            

      (1,52*1,825)*2+(1,135*1,825)*2*2      13,834     

8 597 597613080 

dlaždice keramické RAKO - podlahy DEFILE (barevné) 
44,8 x 44,8 x 1 cm I. j.    m2 93,106 356,00 33 145,74 

      "podlahy wc, koupelna 1NP"            

      3,395*2,960*2+1,52*1,825*2+1,76*1,825*2      32,070     

      "podlahy wc, koupelna 2NP=3NP"            

      2*(2,51*2,960*2+1,135*1,825*2+1,26*1,825*2)      47,202     

      "podlahy v chodbicce 1NP+2NP+3NP"            

      (1,52*1,825)*2+(1,135*1,825)*2*2      13,834     

9 771 771471113 

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty 
v do 120 mm    m 130,860 114,00 14 918,04 

      "obvod podlahy v chodbicce 1NP+2NP+3NP"            

      (1,52+1,825)*2*2+(1,135+1,825)*2*2*2-0,9*2*3      31,660     

      "obvod podlahy v koupelně a wc"            

      

(3,395+2,960)*2*2+(1,52+1,825)*2*2+(1,76+1,825)*2*

2      53,140     

      2*((2,51+2,960)*2+(1,135+1,825)*2+(1,26+1,825)*2   46,060     

10 597 
597613250_
R 

sokl RAKO - podlahy DEFILE (barevné) 44,8 x 8,5 x 1 
cm I. j.    kus 31,660 151,00 4 780,66 

      "obvod podlahy v chodbicce 1NP+2NP+3NP"            

      (1,52+1,825)*2*2+(1,135+1,825)*2*2*2-0,9*2*3      31,660     

11 011 634662111 
Výplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách 
akrylátovým tmelem    m 136,860 73,70 10 086,58 

      "obvod podlahy v chodbicce 1NP+2NP+3NP"            

      (1,52+1,825)*2*2+(1,135+1,825)*2*2*2-0,9*2*3      31,660     

      "obvod podlahy v koupelně a wc"            

      

(3,395+2,960)*2*2+(1,52+1,825)*2*2+(1,76+1,825)*2*

2      53,140     

      2*((2,51+2,960)*2+(1,135+1,825)*2+(1,26+1,825)*2)      46,060     

      "mezi místnostmi"            

      6      6,000     

   

Celkem    

  

166 525,25 Kč 
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2.8.4   Po2 Dřevěná třívrstvá podlaha 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR         

Stavba:   Bytový dům - Bosonohy (podlahy)         

Objekt:   Dřevěná třívrstvá podlaha   

 
    

          

 
    

Objednatel: Město Brno     Zpracoval:   Nela Bondarová 

Zhotovitel:   dle výběrového řízení   Datum:   24. 4. 2014   

                

P.Č. 
KC
N 

Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

   

Práce a materiály 

   

590 367,22 

1 713 713121111 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva    m2 394,875 15,20 6 002,10 

      "podlahy obytnych mistnosti 1NP=2NP=3NP"            

      3*(3,385*5,0*2+5,0*5,0*2+4,875*4,9*2)      394,875     

2 283 283758790 
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 
1000 x 40 mm    m2 394,875 84,70 33 445,91 

3 011 634112126 

Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm 
š 10 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem    m 168,960 27,00 4 561,92 

      "obvod podlahy obytnych mistnosti 1NP=2NP=3NP"            

      3*((3,385+5,0)*2+(5,0+5,0)*2+(4,875+4,9)*2)      168,960     

4 731 735511008 Podlahové vytápění systémová deska NP 30-2    m2 394,875 355,00 140 180,63 

      "podlahy obytnych mistnosti 1NP=2NP=3NP"            

      3*(3,385*5,0*2+5,0*5,0*2+4,875*4,9*2)      394,875     

5 011 632441225 
Potěr anhydritový samonivelační tl okolo 50 mm C30 
litý    m2 394,875 359,00 141 760,13 

      "podlahy obytnych mistnosti 1NP=2NP=3NP"            

      3*(3,385*5,0*2+5,0*5,0*2+4,875*4,9*2)      394,875     

6 775 775591191 

Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí 
podlahy    m2 394,875 12,80 5 054,40 

      "podlahy obytnych mistnosti 1NP=2NP=3NP"            

      3*(3,385*5,0*2+5,0*5,0*2+4,875*4,9*2)      394,875     

7 611 611553510 podložka (Mirelon) pěnová 3 mm    m2 394,875 13,80 5 449,28 

8 775 775541151 Montáž podlah dřevěných z panelů    m2 394,875 165,00 65 154,38 

      "podlahy obytnych mistnosti 1NP=2NP=3NP"            

      3*(3,385*5,0*2+5,0*5,0*2+4,875*4,9*2)      394,875     

9 611 611515340 

podlaha dřevěná zámková 3vrstvá-QuickSteep-

olejovaný,dub 14 x 220 x 2200 mm    m2 394,875 420,00 165 847,50 

10 011 634662111 
Výplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách 
akrylátovým tmelem    m 168,960 73,70 12 452,35 

      "obvod podlahy obytnych mistnosti 1NP=2NP=3NP"            

      3*((3,385+5,0)*2+(5,0+5,0)*2+(4,875+4,9)*2)      168,960     

11 775 775413315 

Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého 
lepeného    m 168,960 39,00 6 589,44 

      "obvod podlahy obytnych mistnosti 1NP=2NP=3NP"            

      3*((3,385+5,0)*2+(5,0+5,0)*2+(4,875+4,9)*2)      168,960     

12 697 697512010 lišta podlahová č. 25443 4,5 x 2,1 x 250 cm    m 168,960 22,90 3 869,18 

   

Celkem    

  

590 367,22 Kč 
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2.8.5   Po3 Vinylová podlaha 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR         

Stavba:   Bytový dům - Bosonohy (podlahy)         

Objekt:   Vinylová podlaha 

  

   

  

Objednatel: Město Brno     Zpracoval:   Nela Bondarová 

Zhotovitel:   dle výběrového řízení   Datum:   24. 4. 2014   

                

P.Č. 
KC

N 
Kód položky Popis MJ 

Množství 
celkem 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

Práce a materiály 

   

310 060,40 

1 713 713121111 

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva    m2 144,270 15,20 2 192,90 

      "podlahy na chodbach a mezipodestach 1NP=2NP=3NP"            

      3*(1,25*2,75+1,48*2,75+2,25*7,35)*2      144,270     

2 283 283756750 

deska pro kročejový útlum Rigifloor 4000 1000x500x40 

mm    m2 72,135 74,60 5 381,27 

3 283 283758790 

deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 

1000 x 40 mm    m2 72,135 84,70 6 109,83 

4 011 634112126 
Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm 
š 10 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem    m 71,980 27,00 1 943,46 

      "podlahy na chodbach a mezipodestach 1NP=2NP=3NP"            

      3*((1,25*2+2,75)+1,48*2+(2,25*2+7,35)+2,3*2)-2,0      71,980     

5 011 632481213 Separační vrstva z PE fólie    m2 72,135 14,10 1 017,10 

      "podlahy na chodbach a mezipodestach 1NP=2NP=3NP"            

      3*(1,25*2,75+1,48*2,75+2,25*7,35)      72,135     

6 011 631311114 Mazanina tl do 80mm z betonu prostého tř. C 16/20    m3 72,135 3 120,00 225 061,20 

      "podlahy na chodbach a mezipodestach 1NP=2NP=3NP"            

      3*(1,25*2,75+1,48*2,75+2,25*7,35)      72,135     

7 771 771591111 Podlahy penetrace podkladu    m2 72,135 36,80 2 654,57 

      "podlahy na chodbach a mezipodestach 1NP=2NP=3NP"            

      3*(1,25*2,75+1,48*2,75+2,25*7,35)      72,135     

8 771 771990112R 

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm 
pevnosti 30 Mpa    m2 72,135 211,00 15 220,49 

      "podlahy na chodbach a mezipodestach 1NP=2NP=3NP"            

      3*(1,25*2,75+1,48*2,75+2,25*7,35)      72,135     

9 776 776512000 Lepení čtverců povlakových podlah pryžových    m2 72,135 76,50 5 518,33 

      "podlahy na chodbach a mezipodestach 1NP=2NP=3NP"            

      3*(1,25*2,75+1,48*2,75+2,25*7,35)      72,135     

10 284 284102490 krytina podlahová vinylová - K tl 2,0 mm 300 x 300 mm    m2 72,135 357,00 25 752,20 

11 776 776290010 Montáž plastové hrany na schodišťových stupních    m 90,000 39,20 3 528,00 

12 283 283421680 hrana schodová z PVC TK 82/45/3 mm  č.13 364    m 90,000 80,10 7 209,00 

13 776 776491113 Lepení plastové lišty soklové řezané    m 71,980 97,10 6 989,26 

      "podlahy na chodbach a mezipodestach 1NP=2NP=3NP"            

      3*((1,25*2+2,75)+1,48*2+(2,25*2+7,35)+2,3*2)-2,0      71,980     

14 284 284110040 lišta speciální soklová PVC , 30 x 30 mm role 50 m    m 71,980 20,60 1 482,79 

   

Celkem    

  

310 060,40 Kč 
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2.9   SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1 - kladení pásů [11] 

Obr. 2 - uložení separační fólie [11] 

Obr. 3 - zkouška sednutí kužele [12] 

Obr. 4 - ukládání betonové směsi [11] 

Obr. 5 - poloha místností s keramickou dlažbou 

Obr. 6 - dlaždice TREND [15] 

Obr. 7 - dlaždice DEFILE [15] 

Obr. 8 - pokládání skořepin [24] 

Obr. 9 - dvojitá spirála v místnostech 2.08 a 2.09 

Obr. 10 - poloha místností s dřevěnou podlahou 

Obr. 11 - dub nugát olejovaný [25]  

Obr. 12 - kladení panelů vůči mirelonu [25] 

Obr. 13 - odříznutí jazyka [25] 

Obr. 14 - postup pokládání [25] 

Obr. 15 - poloha místností s vinylovou podlahou  

Obr. 16 - postup pokládky vinylových dílců na chodbách bytového domu 

Obr. 17 - schéma lepení schodové hrany [29] 

Obr. 18 - napojení soklové lišty [28] 

Obr. 19 - izotermy 

Obr. 20 - pole teplot 

Obr. 21 - relativní vlhkosti 

2.10  SEZNAM TABULEK 

Tab. 1 - mezní odchylky mezní rovinnosti nášlapné vrstvy [1] 

Tab. 2 - spotřeba Po0  

Tab. 3 - spotřeba Po1  

Tab. 4 - spotřeba Po2 

Tab. 5 - spotřeba Po3
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2.11   SEZNAM PŘÍLOH 

2.11.1   Výkresy 

NÁZEV VÝKRESU            FORMÁT      MĚŘÍTKO 

C.3   Koordinační situace        A2         1:500 

C.5   Zařízení staveniště         A2        1:500 

D.1.1.01   Půdorys 1.PP         A1            1:50 

D.1.1.02   Půdorys 1.NP         A1            1:50 

D.1.1.03   Půdorys 2.NP         A1            1:50 

D.1.1.04   Půdorys 3.NP         A1            1:50 

D.1.1.05   Strop nad 1.NP        A1      1:50 

D.1.1.06   Plochá střecha        A3            1:100   

D.1.1.07   Detail - ukončení u atiky      A4             1:10 

D.1.1.08   Detail - střešní vpusť       A4             1:10 

D.1.1.09   Podélný řez A-A        A3             1:50 

D.1.1.10   Příčný řez B-B        A2            1:50 

D.1.1.11   Pohledy          A2          1:100 

2.11.2   Výpisy 

- Výpis skladeb             7x  A4     

- Výpis oken a dveří           4x  A4 

2.11.3   Harmonogram 

- časový plán stavby    A3 
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3. STAVEBNÍ ČÁST  

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA [35] 

A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1    Údaje o stavbě 

a) Název stavby:  

 Novostavba Bytového domu - Bosonohy na parcele č. 1509/11 v k.ú. Bosonohy. 

b) Místo: 

 Stavba se bude nacházet na parcele č 1509/11 v k.ú. Bosonohy. 

c) Předmět: 

 Záměrem investora (stavebníka) a obsahem předkládané projektové dokumentace ke 

stavebnímu povolení je výstavba bytového domu. Bytový dům je čtyř podlažní se třemi 

nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Objekt je zastřešen plochou nepochozí 

střechou. 

A.1.2    Údaje o stavebníkovi 

Investor: Majetkový odbor města Brna, Brno - Bosonohy 

Adresa:  Bosonožské náměstí 1 

   Brno - Bosonohy 642 00 

IČO:   44992785-24 

DIČ:  CZ-44992785 

A.1.3    Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno: Nela Bondarová (VŠB-TUO) 

Adresa: Vratimovská 273, Václavovice 739 35 

email: nela.bondarova.st@vsb.cz 
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A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

- Schválený územní plán sídelního útvaru Brna 

- Schválený koncept územního plánu města Brna 

- Výstupy z katastrálních map 

- Mapový podklad v papírové podobě - polohopis, vrstevnice 

- Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku 

 

A.3   ÚDAJE O ÚZEMÍ 

A.3.1    Rozsah řešeného území 

 Řešená plocha se nachází v centrální části Brna - Bosonohy a navazuje na stavby 

občanské vybavenosti. Stavební pozemek parcela č. 1509/11 se nachází v katastrálním území 

Bosonohy a je určena pro stavbu bytového domu. Na pozemek je vstup včetně příjezdu ze 

severovýchodní komunikace, k níž jsou také přilehlé sítě technické infrastruktury, protější 

strana je přístupná z pěší komunikace. Na zbylých dvou stranách se nachází sousední parcely. 

Informace o stavebním pozemku: 

Parcelní číslo:      1509/11 

Výměra:      870 m
2
 

Katastrální území:    Bosonohy (608505) 

Číslo LV:      2117 

Typ parcely:     Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:     DKM 

Určení výměry:     Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku:     orná půda 

Způsob ochrany nemovitostí:  zemědělský půdní fond 

Omezení vlastnického práva: Nejsou evidovaná žádná omezení 
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 A.3.2   Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 Dotčený pozemek se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště 

chráněném území ani záplavovém území. 

A.3.3    Údaje o odtokových poměrech 

 V blízkosti stavebního parcely se nenachází žádný vodní tok, ani zde nebyla zjištěna 

vysoká hladina podzemní vody. Odtokové poměry parcely jsou dobré. Pozemek se velmi 

mírně svažuje k severovýchodu. Dešťová voda ze stavby bude odvedena do jednotné 

kanalizace.  

A.3.4  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 Při návrhu stavby byly respektovány územní požadavky stanovené územním plánem 

města Brna - části Bosonohy. 

A.3.5 Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací 

 Stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentaci. 

A.3.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných 

technických požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb. a vyhl. č. 20/2012 Sb. o změně 

vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. Dokumentace je v souladu s 

dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví 

a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č. 268/2009 Sb. a vyhl. č. 

20/2012 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí 

stavby tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 
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A.3.7    Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Vyjádření souhlasu se studií bytového domu si zajistí stavebník na stavebním odboru 

příslušného stavebního řadu. Vyjádření o splnění požadavků dotčených orgánů si zařizuje 

taktéž stavebník. 

A.3.8    Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Ve vztahu k projektu nebyly řešeny žádné výjimky ani úlevy. 

A.3.9    Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Stavbou nevzniknou související ani podmiňující investice. 

A.3.10    Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

- stavba bude vybudována na pozemku: 

obec 
katastrální 

území 

parcelní 

číslo 
majitel 

druh 

pozemku 

podle KN 

poznámka 

výměra 

m
2 

Brno - 

Bosonohy 
Bosonohy 1509/11 

město 

Brno 
orná půda 

novostavba 

bytového domu 
870 

- pozemky dotčené stavbou: 

obec 
katastrální 

území 

parcelní 

číslo 
majitel 

druh 

pozemku 

podle KN 

poznámka 

výměra 

m
2 

Brno - 

Bosonohy 
Bosonohy 1509/10 město Brno 

zastavěná 

oblast 

sousední 

pozemek 
982 

Brno - 

Bosonohy 
Bosonohy 1509/12 

Ing. Marcel 

Diviš, Za 

vodojemem 

738/3 

orná půda 
sousední 

pozemek 
1250 
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A.4  ÚDAJE O STAVBĚ 

A.4.1    Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Předmětem dokumentace je novostavba bytového domu.  

A.4.2    Účel užívání stavby 

 Bytový dům je určen k trvalému bydlení, z části k obývání osobami s pohybovým 

handicapem.  

A.4.3    Trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

A.4.4    Údaje o ochraně podle jiných předpisů (kulturní památka apod.) 

 Nevztahuje se k danému projektu. 

A.4.5  Údaje o dodržení technických požadavků na stavbu a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a to zejména s § 5 odst. 2, neboť 

vstupy do objektu, povrch pochozích ploch a komunikace jsou řešeny bezbariérově. 

A.4.6    Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných  právních předpisů 

 Veškeré požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace. 

A.4.7    Seznam výjimek a úlevových řešení 

 V rámci projektu nebyly řešeny žádné výjimky ani úlevová řešení. 

A.4.8    Navrhované kapacity stavby zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

 Navrhovanou stavbu tvoří objekt bytového domu a příslušné přípojky. 
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Celá stavba: 

Plocha pozemku:  870 m
2
 

Zatravněná plocha:  497,7 m
2
  

Zastavěná plocha:  318,3 m
2
 

Obestavěný prostor:  4233,4 m
2 

Plochy bytů: 

1NP - byt A:   115,557 m
2
 

         - byt B:   115,557 m
2
 

2NP - byt C:   132,432 m
2
  

         - byt D:   132,432 m
2
 

3NP - byt E:   132,432 m
2
 

         - byt F:   132,432 m
2
 

Plochy ostatních prostor: 

Sklepní kóje:   2x 10,207 m
2
 + 4x 10,133 m

2
 

Kolárna:    2x 24,375 m
2
 

Kočárkárna:    30,375 m
2
 

Technická místnost:  42,500 m
2 

A.4.9    Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.) 

Odpady vzniklé během výstavby: 

 V rámci stavby vznikne pouze minimální množství odpadů, pouze odpad vzniklý při 

provádění, v rámci projektu nejsou žádné demoliční práce. Odpad bude řádně třízen a 

odvezen na příslušná sběrná místa. Odvozní vzdálenost se předpokládá do 5 km. 
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Odpady produkované uživateli: 

 Během vlastního provozu objektu budou obyvatelé produkovat komunální odpad, který 

bude likvidován způsobem v místě obvyklým - ukládáním a následným odvozem (četnost 

odvozu nutno dořešit dle potřeb) do kontejnerových nádob. Zneškodnění odpadů ze 

stavebních materiálů zajistí investor jejich dalším využitím, nebo odvozem na povolenou 

skládku.  

Dešťová voda:  

 Dešťová voda je zasakována na pozemku investora. 

A.4.10 Základní předpoklady výstavby (časové údaje stavby, členění na etapy) 

 Investor předpokládá zahájení stavby v dubnu roku 2015. Stavba bude realizována                   

a dokončena v lednu roku 2016. Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna 

stavební firmou. Stavební firma bude vybrána na základě výběrového řízení investora. 

Všechny údaje o zhotoviteli budou sděleny příslušnému stavebnímu úřadu - odboru výstavby 

tři týdny před započetím prací. Výstavba bytového domu bude probíhat v jednom časovém 

úseku bez přerušení.  

 Detailní harmonogram výstavby je přílohou k této dokumentaci. 

Předpokládané termíny stavby: 

Stavební řízení a povolení stavby:  10/2014 

Zahájení stavby:      1.4.2015 

Ukončení stavby:      1/2016 

Lhůta stavby:       10 měsíců 

 Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby neomezovaly žádné stávající objekty a 

provozy v sousedství. Zároveň se bude minimalizovat dopad na okolí a životní prostředí. 

Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy. 

 Případné poškození ploch, povrchů a komunikací bude opraveno zhotovitelem. 

 



Bakalářská práce 

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

 

- 97 - 

 

A.4.11    Orientační náklady stavby 

 Ceny vycházejí z rozpočtové dokumentace vyhotovené projektantem stavby. Položkový 

rozpočet je součástí projektové dokumentace. 

Předpokládané náklady na realizaci kompletní stavby: 

Základní rozpočtové náklady:   12 208 391 Kč 

Náklady spojené s umístění stavby:             402 877 Kč 

Kompletační činnost:                126 113 Kč 

Celkové náklady bez DPH:      12 737 380 Kč 

DPH (15 %):                  266 133 Kč  

Cena s DPH:         13 003 514 Kč 

 

A.5   ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 

 Stavba bude provedena v jedné etapě. 

Členění na stavební objekty: 

SO 01  Stavební část 

SO 02  Přípojky 

SO 03  Zpevněné plochy 

SO 04  Terénní úpravy 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [35] 

B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY       

B.1.1   Charakteristika stavebního pozemku      

 Stavební pozemek je situován v poklidné čtvrti nedaleko centra obce Bosonohy, je 

zasazen v rovinatém terénu. Jedná se o parcelu číslo 1509/11 o ploše 870 m
2, která má vchod 

z ulice Za Vodojemem. Nenacházejí se zde žádné stavby ani vzrostlá zeleň. Architektonický 

tvar pozemku i budovy je řešen tak, aby zapadl do zástavby v okolí. 

B.1.2  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Na pozemku určeném pro výstavbu bytového domu byly provedeny tyto průzkumy: 

 Protokol o stanovení radonového indexu pozemku 

 Zpracovatel: Mgr. Michal Soukup, červenec 2012 

 Závěr: Jedná se o území s nízkým radonovým indexem 

 Hydrogeologický průzkum a geologický průzkum nebylo nutno provádět, jelikož 

základové poměry na tomto pozemku i v jeho sousedství jsou již dobře známy. Na pozemku 

ani v okolí se nenacházejí podzemní vody v takové hloubce, aby narušovaly výkopové práce, 

základy stavby, popřípadě celý objekt. 

B.1.3   Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 V současné době by dle vyjádření příslušných orgánů neměly přes pozemek procházet 

žádné inženýrské sítě. Při realizaci stavebního objektu SO 02 Přípojky, je nutné dbát zásad 

daných normami. Po výstavbě sítí bude nutné zavést příslušná opatření. 

Dle ČSN 73 6005 – jsou nejmenší dovolené vzdálenosti mezi vnějšími povrchy vedení: 

    při souběhu kanalizace          při křížení 

se sdělovacím kabelem:  0,50 m    0,20 m 

se silovým kabelem:   0,50 m     0,20 m 

s vodovodním řadem:   0,60 m    0,10 m 

s kanalizační stokou:        –            – 



Bakalářská práce 

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

 

- 99 - 

 

Rozsah jednotlivých ochranných pásem: 

vodovod:       2 m 

sdělovací kabely:   1,5 m 

silové kabely do 1kV:    1 m 

 Zemní práce se v ochranných pásmech musí provádět výhradně ručně – bez použití 

mechanizace. 

B.1.4   Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

 Objekt se nachází v první povodňové zóně. Jedná se o zónu se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu povodně. 

 Vzhledem k umístění stavby na rovinatém terénu není třeba předpokládat ani sesuvy 

půdy. Daná oblast nepředstavuje pro daný charakter stavby zvýšené seizmické ohrožení. 

 Dle sond a podkladových materiálů inženýrsko-geologického průzkumu, získaného na 

katastrálním úřadu města Brna, není dané území dotčeno důlní činností. Poddolování tudíž 

nelze předpokládat. 

B.1.5  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 Při realizaci stavby dojde dočasně k mírnému zhoršení životního prostředí v blízkosti 

staveniště. Zatížení hlukem, zvýšená prašnost a provoz mechanizmů je nutno ze strany 

dodavatele stavby omezit na minimum volbou optimálních postupů a technologií výstavby. 

Po dokončení stavby se všechny dotčené plochy uvedou do původního stavu. Vsakováním 

dešťových vod se nijak zásadně nezmění odtokové poměry v území. 

B.1.6   Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

 Pozemek se mírně svažuje k jihu, je zatravněn, bez dalších staveb a vzrostlých dřevin. Na 

pozemku nebudou prováděny žádné asanace, demolice ani kácení dřevin.  



Bakalářská práce 

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

 

- 100 - 

 

B.1.7   Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 Pro stavbu bytového domu na pozemku č. 1509/11 bude nutné pro tento pozemek v rámci 

vyřizování územního řízení požádat o vynětí ze zemědělského půdního fondu. Jedná se o 

zábory trvalé. Pro potřeby staveniště bude nutné zřídit dočasný zábor na parcele č. 1509/12 se 

souhlasem majitele pozemku, na této parcele bude zřízeno zařízení staveniště. 

 Pozemek 1509/11 - orná půda 870 m
2, trvalý zábor 

 Pozemek 1509/12 - orná půda 870 m
2, dočasný zábor 

B.1.8   Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

 Pro přístup a příjezd na pozemek bude využit nově vybudovaný vjezd ze stávající 

komunikace, sousedící pozemkem. Vedle této komunikace vedou i ostatní sítě technické 

infrastruktury, na které bude stavba napojena (vodovod, kanalizace, el. energie). 

B.1.9   Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Stavba bude provedena v jedné etapě. Časový harmonogram jednotlivých etap a dílčích 

činností je součástí projektové dokumentace. Stavbou nevzniknou žádné související ani 

podmiňující investice.  

 

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Objekt se nachází v Brně, části Bosonohy, blízko centra obce. Jedná se o čtyřpodlažní 

bytový dům o třech nadzemních podlažích a jednom podzemním. Parcela se nachází mezi 

dvěma ulicemi Za Vodojemem a ulicí Přímá. 

 Bytový dům je navrhován k obývání šesti rodinami, z čehož dvě bytové jednotky jsou 

svým dispozičním řešením uzpůsobeny k obývání osobami s tělesným postižením. Všechny 

bytové jednotky jsou navrženy s odpovídajícím zázemím a s potřebným počtem parkovacích 

míst. 
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 Objekt obsahuje šest bytů. V 1.NP jsou to dva byty 3+1 pro handicapované, v 2.NP a 

3.NP jsou to také dva byty 3+1, ale bez zvláštních konstrukčních úprav. 

B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 Řešené území leží v katastrálním území Brno - Bosonohy. Jedná se o mírně svažitý 

pozemek. Bytový dům je navržen jako samostatně stojící novostavba. Objekt je čtyřpodlažní s 

jedním podzemním podlažím. Hlavní vstup do objektu je navržen na severovýchodní fasádě 

domu. Fasáda je hladká vyvedená ve dvou barvách, a to světle žlutá a světle zelená. Zábradlí 

balkónů je kovové se svislými příčlemi barvené tmavě zelenou barvou. Úroveň podlahy v 

1.NP je navržená na kótu 256,451 m n. m. Vztažný výškový bod o výšce 256 m n. m. se 

nachází ve východním rohu pozemku. 

B.2.3   Dispoziční a provozní řešení 

 Vstup do domu je situován směrem k ulici Za Vodojemem, kde jsou také umístěna 

parkovací místa pro obyvatele bytového domu. Před vstupem do domu je spádovaný chodník, 

který umožňuje pohodlný vstup do prostor domu pro handicapované osoby. Prostory před 

vstupem jsou zakryty přístřeškem jako ochrana proti povětrnostním vlivům. Ve vstupních 

prostorech se nachází místo určené pro schránky. V 1NP se nachází dva byty uzpůsobeny pro 

užívání osobami s tělesným postižením. V obou dalších patrech se nachází dva byty bez 

zvláštních úprav. Všechny byty jsou třípokojové a dispozičně řešeny totožně. Byty obsahují 

zádveří s malou šatnou a vstupem do prostor kuchyně. Kuchyně je situována na severovýchod 

a je z ní přístup na balkón. Balkóny mají pouze byty v 2.NP a 3.NP. Dále je kuchyně 

propojena s obývacím pokojem velkým průchodem pro spojení místností. Obývací pokoj je 

centrální místností celého bytu. Z obývacího pokoje je přístup do dalších místností - ložnice, 

dětského pokoje a malé chodbičky před vstupem na WC a do koupelny.  

 Dále se ze vstupních prostor lze dostat po schodišti do 1.PP. Schodiště je opatřeno 

plošinou pro vozíčkáře, aby měl každý nájemník bytového domu umožněn přístup do 

sklepních prostor. Ty jsou rozděleny na dvě části. Na levé straně se nachází chodba se vstupy 

do kolárny a technické místnosti a na pravé straně je kolárna, kočárkárna a místnost s 

jednotlivými kójemi pro každého nájemce zvlášť. Ostatní prostory (kolárny, kočárkárna a 

technická místnost) jsou společné pro všechny nájemníky. 
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 V posledním nadzemním podlaží se nachází výlez na střechu určený pro přístup ke 

kontrolám a nutným opravám střechy. Výlez bude zabezpečen proti otevírání nepovolanými 

osobami. 

B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 

 Navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a to zejména s § 5 odst. 2, neboť 

vstupy do objektu jsou řešeny bezbariérově. Dále je podle této vyhlášky upraveno celé první 

patro pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu. 

 Veřejně přístupné plochy - chodníky, jsou upraveny podle pravidel pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. Šířka chodníku navržena na 3 m, položeny vodicí linie pro zrakově 

postižené. 

 Vstup do objektu bude zřetelně označen a osvětlen. Zvonkové tablo u hlavního vstupu 

bude umístěno s horní hranou ve výšce max. 1,2 m nad úrovní chodníku. Všechny vstupní 

dveře jsou široké 0,9 m, čistá úroveň podlahy je vždy o max. 20 mm vyšší než úroveň pochůzí 

plochy přede dveřmi. Dveře jsou zaskleny nerozbitným bezpečnostním sklem Conner, zámek 

umístěn 1 m od podlahy, klika nejvýše 1,1 m. Dveře ve společných prostorech otevírané ven 

budou na vnitřní straně opatřeny vodorovným madlem ve výši  800 mm, dveře otevírané 

dovnitř budou mít toto madlo na vnější straně. Vnitřní chodby jsou navrženy tak, aby prostor 

před dveřmi byl min. 1,2 x 1,5 m. 

B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby 

 V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem                         

a bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány. 

 Před začátkem užívání musí být v objektu provedeny běžné revize vyplývající z 

technických podmínek výrobců a dodavatelů. 

B.2.6   Základní technický popis staveb 

a)  stavební řešení 

 Stavba jako celek bude provedena klasickou zděnou technologií. Konstrukční systém je 

navržen stěnový se stropy z keramických nosníků a vložek. Zastřešení je navrženo plochou 
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nepochůzí střechou. Veškeré použité materiály budou materiály běžně dostupné na 

tuzemském trhu a schválené pro použití v ČR.  

b)   konstrukční a materiálové řešení 

 Stavba je založená pomocí základových pásů a patek z prostého betonu. Nosná 

konstrukce je tvořena systémem Porotherm. V pohledových plochách fasády se prolíná žlutá 

se zelenou tenkovrstvou omítkou. Stropní konstrukce je tvořena systémovými prvky 

Porotherm. Střešní nosnou konstrukci nad 3.NP tvoří taktéž systémové prvky Porotherm. 

Okna a dveře jsou plastové se zasklením izolačním trojsklem. Zpevněné plochy jsou řešeny 

betonovou dlažbou. 

c)   mechanická odolnost a stabilita 

 Viz samostatná část projektu - není předmětem bakalářské práce. 

B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Objekt není určen k výrobě. Žádná technologická zařízení se v objektu nevyskytují. 

B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení 

Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu: 

 Nosné konstrukce objektu jsou navrženy z keramických cihel, požární odolnost vesměs 

převyšuje požadované hodnoty ČSN 73 0802. 

Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě: 

 Únik z jednotlivých bytů je zajištěn nechráněnými únikovými cestami. Z bytů vedou 

únikové cesty po schodišti, odvětrání zajištěno 3m
2
 velkým otevíratelným oknem v každém 

patře s přívodem vzduchu z venkovního prostranství. Vstupní část budovy je v kontaktu s 

venkovním prostorem, netřeba dále větrat.  

Omezení šíření požáru na sousední stavby: 

 Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední stavby. Nejmenší odstupová 

vzdálenost od sousedního objektu 10 m je dostatečná, aby zabránila šíření požáru sáláním. 
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Nejnepříznivější hodnota odstupu obvodové stěny vyžaduje 4 m odstup z hlediska sálání tepla 

a 4,7 m z hlediska odpadávání konstrukcí. 

Umožnění evakuace osob: 

 Únikové cesty z objektu pro osoby i zvířata (zde myšleno domácí) jsou navrženy jako 

nechráněné a provedením a délkami vyhovují požadavkům ČSN 73 0802. Z bytů vedou 

únikové cesty po schodišti. Únikové cesty mají šířku 1,2 m - dva únikové pruhy, délka splňuje 

normové požadavky. Za náhradní únikové cesty lze považovat okna objektu. Délky a šířky 

únikových cest jsou vyhovující. 

Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany: 

 Zásah bude možné provádět z ulice Příčné po zpevněné pěší komunikaci na jihozápadní 

straně objektu. Prostor vnitřní únikové komunikace je vybaven vodním nástěnnými hydranty. 

B.2.9   Zásady hospodaření s energiemi 

 Tepelně - technické parametry objektu budou v souladu s požadavky ČSN 73 0540-3. 

Osvětlení bude řešeno úspornými žárovkami. Požadavky na hodnoty součinitele prostupu 

tepla U ve W/m
2K  jsou splněny: 

 obvodová stěna:  požadavek 0,30 W/m
2
K - vyhovuje 

 podlaha 1.PP:   požadavek 0,75 W/m
2
K - vyhovuje 

 střecha:    požadavek 0,24 W/m
2
K - vyhovuje 

Tepelně technické vlastnosti budovy řešeny podle požadavku § 6a Zákona č. 318/2013 Sb.  

 Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místnostech nejméně takový tepelný 

odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota nezpůsobí kondenzaci vodní páry. 

 U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, 

které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti. 

 Funkční spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, 

ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, s požadovaně 

nízkou celkovou průvzdušností obvodového pláště. 
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 Požadované konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty, zajišťovaný jejich 

tepelnou jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu. 

 Místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, 

snižující riziko jejich přílišného ochlazování a přehřívání. 

 Objekt je vytápěn soustavou teplovodního ústředního vytápění s rozvodem z měděných 

trubek a ocelovými topnými tělesy. Soustava je napojena na centrální otopný systém obce. 

B.2.10   Hygienické požadavky na stavby, na pracovní a komunální prostředí 

 Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na okolní 

zástavbu zjevně nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním prostředí 

budou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále zákona č. 258/2000 Sb. o 

ochraně veřejného zdraví a ve smyslu pozdějších předpisů. 

B.2.11   Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

 Radonové riziko bylo stanoveno jako velice nízké, proto nebude v tomto případě řešeno. 

Spodní vody jsou v dostatečné hloubce aby nenarušovaly základy stavby a tím i celý objekt. 

ochrana před bludnými proudy: 

 V blízkosti se nenachází žádné zdroje vysokého napětí. Charakter stavby nevyžaduje 

speciální ochranu. 

ochrana před technickou seismicitou: 

 V okolí se nepředpokládá technická seismicita. 

protipovodňová opatření: 

 Objekt se nenachází v záplavovém území, proto nejsou protipovodňová opatření součástí 

dokumentace. 
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B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

B.3.1   Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky   

 Při severní straně domu pozemku se nachází veřejný chodník. Stávající sítě technické 

infrastruktury jsou vedeny ve společné trase z části pod chodníkem a pod vozovkou na ulici 

Za Vodojemem. V místě je vedeno plynovodní potrubí, vodovodní řád, kanalizační řád a 

kabelové vedení elektřiny. 

 Pro potřeby domu bude provedeno napojení na procházející kabelové vedení elektřiny, na 

vodovodní řád, plynovodní potrubí a kanalizační řád. Napojení je nutno řešit částečným 

záborem pěší komunikace, střídavě na obou stranách silniční komunikace, pro vyhloubení a 

položení přípojek. 

B.3.2   Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

 Do objektu budou zavedeny přípojky plynu, vodovodu, kanalizace a elektrické energie. 

Přípojky budou vedeny z ulice Za Vodojemem. 

   Vodovodní přípojka: 

 Vodovodní šachta bude zhotovena na pozemku. Přípojka bude řešena polyethylenovou 

hadicí v hloubce 1 m pod terénem a bude ukládána do pískového lože, po uložení proběhne 

zasypání výkopu, zhutnění zeminy a upravení povrchu. Přípojka bude dovedena do sklepních 

prostor objektu a její délka bude 11 m. Přípojka bude chráněna proti porušení uložením do 

pískového lože v dostatečné hloubce, tím také nebude docházet k jejímu zamrzání. 

Přípojka elektrické energie: 

 Uzávěr elektrické energie bude umístěn na hranici pozemku. Přípojka bude řešena 

podzemním kabelem hloubce 0,6 m pod terénem, který bude protáhnut v plastové trubce, 

ukládán do lože a bude označen plastovou páskou, po uložení proběhne zasypání výkopu, 

zhutnění zeminy a upravení povrchu. Přípojka bude dovedena do sklepních prostor objektu a 

její délka bude 11 m. 
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Kanalizační přípojka: 

 Revizní šachta bude umístěna 8 m od hranice pozemku. Přípojka bude řešena podzemním 

plastovým potrubím, které bude ukládáno do pískového lože v hloubce 0,8 m pod terénem ve 

spádu 3,5%, po uložení proběhne zasypání výkopu, zhutnění zeminy a upravení povrchu. 

Délka přípojky bude 21 m. Přípojka bude chráněna proti porušení uložením do pískového lože 

v dostatečné hloubce, tím také nebude docházet k jejímu zamrzání. 

Přípojka plynu: 

 HUP bude umístěn na hranici pozemku, kde bude také redukováno středotlaké vedení na 

nízkotlaké které bude vedeno dále do objektu. Plynovodní vedení bude provedeno plastovým 

vedením, které bude ukládáno do pískového lože v hloubce 0,8 m pod terénem, po uložení 

proběhne zasypání výkopu, zhutnění zeminy a upravení povrchu. Délka přípojky bude 21 m. 

Přípojka bude chráněna proti porušení uložením v dostatečné hloubce. 

 

B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

B.4.1   Popis dopravního řešení  

 V rámci stavby bude zhotovitel organizačními opatřeními optimalizovat dopravu po 

různých trasách tak, aby v době výstavby nedocházelo k přetížení určitých dopravních tras. 

B.4.2   Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

 Vjezd do objektu je možný ze stávající silniční komunikace č. 296. Mezi domem a 

komunikací bude vydlážděn chodník. Dům nabízí podélné parkovací stání pro obyvatele 

domu na  kraji veřejné silniční komunikace.  

B.4.3   Doprava v klidu 

 Požadavky na dopravu v klidu jsou definovány v ČSN 73 6110 „Projektování místních 

komunikací“. Pro jednotlivé funkce jsou v této normě uvedeny „Doporučené základní 

ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání“. 
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 Pro bytový dům je navrženo sedm parkovacích míst pro obyvatele domu, z toho jsou dvě 

stání určena pro handicapované. Tato stání se nachází na pozemku, přístupné z ulice Za 

Vodojemem. Pro návštěvy jsou určena dvě místa na protější straně ulice. 

 

B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 Po stavbě budou provedeny terénní úpravy skrývkou zeminy. V prostoru před domem na 

parcele č.1509/11 budou osazeny 3 nové stromy. Po celém pozemku bude po dokončení všech 

prací rozeset travní porost. 

 

B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA  

B.6.1   Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 

    Objekt nezatěžuje životní prostředí, třídění a likvidování odpadů bude v souladu            

s vyhl. č. 381/2001 Sb. Neměl by se zde vyskytovat žádný škodlivý odpad. Komunální 

odpady budou tříděny a 1x týdně odváženy příslušnou firmou. Provoz v prostorech objektu 

nebude zatěžovat okolí žádným nadměrným hlukem ani prašností. Splašková voda bude 

zaústěna do obecní kanalizace. 

    U objektu nedochází k nežádoucímu zastínění obytných místností od sousedních objektů 

a zároveň objekt nezabraňuje proslunění sousedních objektů. 

Další opatření: 

  Dodavatel uskuteční opatření ke snížení prašnosti na staveništi (např. náležitým 

kropením v době výstavby). Organizačními opatřeními dodavatel optimalizuje dopravu po 

různých trasách tak, aby v době výstavby nedocházelo k přetížení určitých dopravních tras a 

tím k negativnímu působení na životní prostředí zvýšenými emisemi hluku a exhalací do 

ovzduší.  

 Vhodným rozmístěním mechanizace a zařízení staveniště, optimální časovými nasazením 

strojů a kontrolou jejich technického stavu dodavatel zajistí snížení hlučnosti na minimum. 

Bude zamezena kontaminace půdy a podzemní vody pří stání a případných drobných 
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opravách vozidel a stavebních mechanismů na staveništi. Zásobování o odvoz odpadů bude 

zajištěn vozidly splňujícími současné platné emisní a hlukové limity.  

 Při likvidaci materiálu bude v maximální možné míře využito recyklace. Dodavatel zajistí 

realizaci zařízení pro očistu, resp. zajistí očistu vozidel opouštějící areál výstavby. Vozidla 

odvážející stavební suť budou zaplachtována. 

B.6.2   Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 Stavba nebude mít žádné negativní na přírodu a krajinu. Na pozemku se nenacházejí 

žádné památkově chráněné stromy ani jiné dřeviny, rostliny či živočichové, vyžadující 

speciální ochranu. 

B.6.3   Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Novostavba bytového domu neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000. 

B.6.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 Není předmětem projektové dokumentace. 

B.6.5   Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

 Charakter stavby nevyžaduje návrh ochranných a bezpečnostních pásem. Projektová 

dokumentace je zpracována v souladu s dokumentací zákona č. 183/2006 Sb., a příslušných 

vyhlášek tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození životního prostředí. Stavba je navržena z 

materiálů jejichž výroba je ekologická a provoz budovy navržen s ohledem na co nejmenší 

spotřebu nenahraditelných zdrojů. Provozem objektu nevznikají škodliviny. 

 

B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 

 Návrh zohledňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby podle 

stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek z hlediska ochrany obyvatelstva. 
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B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1   Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

 Staveniště bude napojeno staveništním rozvaděčem, staveništní přípojkou vody a 

staveništní kanalizací. Podmínky napojení dohodne zhotovitel stavby se správci sítí při 

předávání staveniště. Staveniště bude napojeno na dopravní infrastrukturu provizorním 

sjezdem. 

 Beton bude přivážen na staveniště průběžně z nedaleké betonárky autodomíchávači a 

bude následně čerpán autočerpadlem. Tvárnice, malta a kusový materiál bude dovážen na 

paletách, písek a štěrk bude skladován volně ložený. Omítkové směsi budou uloženy v 

ocelových silech. Všechny komunikace, po kterých bude materiál dopravován na staveniště, 

vyhovují a není potřeba činit žádná další opatření. 

 Veškerý materiál se bude dovážet v dostatečném množství podle návrhu bilancí 

stavebních materiálů. 

B.8.2   Odvodnění staveniště  

 Stavební pozemek je bez stávajících staveb, zařízení a dřevin. Nezávadné odpadní vody 

budou zasakovány. Zbylé závadné odpadní vody budou jímány a likvidovány dle příslušných 

předpisů a nařízení. 

B.8.3   Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

 Pozemek je přístupný z komunikace č. 256 ulice Za Vodojemem. Podél obou stran 

komunikace se nachází chodník. Před zahájením stavby bude nutné zřídit nájezd na chodník. 

Případné poškození komunikací bude opraveno na náklady zhotovitele. V rámci staveniště si 

zhotovitel vytvoří zpevněné plochy z betonových panelů 3 x 2 m pro pohyb mechanizace. 

 Přes pozemek neprocházejí sítě technické infrastruktury, avšak před zahájením prací se 

provede vytyčení a provedení přípojek, ty je nutno zohlednit při dalším provádění. Přípojky 

budou po dobu realizace ochráněny, zvláště při zemních pracích. 
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Přípojka elektrické energie 

 Staveništní přípojka NN musí zajistit potřebný příkon pro všechny stroje a zařízení 

používané pro výstavbu, pro osvětlení staveniště. Na osvětlení staveniště jsou navrženy 

sodíkové lampy na osvětlovacím sloupu.  

 Hlavní staveništní rozvaděč elektrické energie bude umístěn na hranici pozemku. 

Kabelová přípojka silnoproudu nízkého napětí bude smyčkou napojena na elektrické kabelové 

vedení vedené při druhé straně vozovky s krytím 0,4 m. Na pozemku staveniště bude umístěn 

staveništní rozvaděč. Slaboproudé vedení nebude vedeno v rámci zařízení staveniště. 

Komunikace bude zajištěna mobilními telefony.  

Přípojka kanalizace 

 Splašková voda odváděná ze staveništních buněk potrubím PVC 110 mm bude odváděná 

ze staveniště do kanalizační šachty a následně do městské kanalizační sítě. 

Přípojka vodovodu 

 Objekt bude vodovodní přípojkou napojen na stávající vodovodní řad probíhající při 

druhé straně vozovky pod chodníkem v hloubce 0,8 m pod stavební nulou. Staveništní 

vodovodní přípojka bude následně využita jako vodovodní přípojka bytového domu. K 

měření odběru na staveništi bude vybudována vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem, 

následné měření bude fakturačně placeno dodavatelem. Pro provoz staveniště potřebujeme 

vodu užitkovou, pitnou. 

 Navržené potrubí 25 mm, spotřeba vody Qn= 0,65 l/s . 

B.8.4   Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

 Provádění stavby nebude mít žádný zásadní vliv na okolní pozemky ani stavby. Při 

provádění stavby nebudou překračovány povolené hodnoty hluku a vibrací. 

B.8.5   Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin  

 Vyhláška o dodávkách stavebních prací ukládá dodavateli stavby povinnost zabývat se 

ochranou životního prostředí, udržovat na převzatém staveništi a přenechaných inženýrských 
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sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V souladu s 

platnou legislativou budou likvidovány odpady ze stavebních prací. 

 Mimo pozemek nebudou prováděny žádné bourací práce ani kácení dřevin.  

B.8.6   Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 Zábory pro staveniště budou zřízeny na parcele č. 1509/11 určené pro stavbu objektu a na 

vedlejší parcele č.1509/12 se souhlasem majitele pozemku. Zhotovitel nebude při stavbě nijak 

zasahovat mimo tyto ohraničené parcely. 

B.8.7   Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 Odpady vzniklé při realizaci výše uvedené akce musí být využity nebo zneškodněny 

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, doklady budou předloženy ke 

kolaudaci. Odpady vznikající při stavbě budou zařazeny podle postupu uvedeného v §2 a §3 

vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů. Podle této vyhlášky se jedná o odpady zatříděné 

dle kódu druhu odpadu do skupiny stavební a demoliční odpady. V zásadě lze vyjmenovat 

základní druhy odpadů při výstavbě včetně množství, které lze stanovit na základě 

předpokládané výše ztratného. Tato hodnota se u stavebních materiálů tohoto druhu pohybuje 

v množství 1 až 1,5% z celkového množství stavebního materiálu. 

Odpady ze stavby budou zneškodněny dle zákona o odpadech takto: 

 - Recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním zařízení. 

 - Spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů. 

 - Nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce. 

Zatřídění odpadů dle katalogu odpadů uvedené ve vyhlášce MŽP č. 381 Sb. z roku 2001: 

15 00 00     Odpadní obaly 

15 01 01     Papír/lepenka 

15 01 02     Plastové obaly 

15 01 04     Kovové obaly 
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17 00 00     Stavební a demoliční odpad 

17 01 02     Cihla 

17 02 01     Dřevo 

17 06 04     Ostatní izolační materiál 

Během  vlastního provozu dojde ke vzniku následujícího odpadu: 

20 03 01     Odpad komunální 

20 01 01     Papír 

20 01 02     Sklo 

20 01 03     Drobné plastové předměty 

20 01 05     Drobné kovové předměty 

20 01 11     Textilní materiál 

 Jak je zřejmé ze zatřízení vzniklého odpadu, půjde o všeobecný odpad, který nemá 

zvláštní požadavky na likvidaci a vykupují jej i sběrné suroviny, respektive jej lze uskladnit i 

na skládce, na kterou budou odvezeny v kontejneru.    

B.8.8   Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Výkopový materiál, potřebný na zásypy kolem budoucího objektu, bude ukládán na 

mezideponii nacházející se v jižním rohu pozemku. 

 Přebytečná zemina, nepotřebná na zásypy, bude odvezena na skládku určenou 

investrorem stavby. Předpokládaná vzdálenost skládky bude do 5 km. 

 Před výstavbou bude provedena skrývka zeminy v tl. 0,3 m, která bude použita na 

konečné terénní úpravy. Mezideponii ornice a vytěžené zeminy si zajistí dodavatel stavby, 

bude zabezpečena proti znehodnocení a ztrátám. O činnostech souvisejících se skrývkou, 

přemístěním, uložením, rozprostřením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev 

půdy se povede pracovní deník, v němž se uvedou všechny skutečnosti rozhodující pro 

posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. 
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 B.8.9   Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Při realizaci stavby dojde dočasně k mírnému zhoršení životního prostředí v blízkosti 

staveniště. Zatížení hlukem, zvýšená prašnost a provoz mechanizmů je nutno ze strany 

dodavatele stavby omezit na minimum volbou optimálních postupů a technologií výstavby. 

Po dokončení stavby se všechny dotčené plochy uvedou do původního stavu. 

B.8.10  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle jiných právních 

předpisů    

 Celý obvod staveniště je oplocen mobilním oplocením do výšky 2 m. Všichni pracovníci, 

kteří budou na stavbě pracovat, musí být řádně proškoleni před zahájením prací.  

 Při všech pracích budou dodrženy veškeré platné předpisy, zákony a nařízení vlády: 

Zákon č. 309/2006 sb. - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

nařízení vlády č. 591/2006 sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

 Plán BOZP včetně rizik zpracuje dodavatel a odsouhlasí koordinátor. Dodavatel 

stavebních prací je povinen všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště), vybavit 

osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z 

provádění stavebních prací vyplývá. 

 Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 

účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště 

(pracoviště), pokud nebudou zakotveny ve smlouvě o dílo. Shodně se postupuje při souběhu 

stavebních prací s pracemi za provozu a s užíváním stávajících kapacit objektu během 

výstavby. 

 Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky 

dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji 

ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky 

sousedních objektů s riziky stavebních činností. 
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B.8.11   Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

 Z hlediska bezbariérového užívání nebudou stavbou dotčeny žádné okolní stavby. 

B.8.12   Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Novostavba bytového domu nevyžaduje zvláštní dopravně inženýrské opatření. 

B.8.13   Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

B.8.14   Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Investor předpokládá zahájení stavby v dubnu roku 2015. Stavba bude realizována a 

dokončena v lednu roku 2016. Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna 

stavební firmou. Stavba je posuzována jako novostavba. 

 Předání staveniště je 1 den před zahájením stavby. Likvidace zařízení staveniště je do 14 

dnů po předání hotového díla. Dále musí zhotovitel obdržet vytýčení hranic staveniště, 

předání výškových a směrových bodů, odběrná místa vody, elektřiny a stavební povolení. 

Vlastní stavební práce započnou ohraničením staveniště oplocením. 

Předpokládané termíny stavby: 

 Stavební řízení a povolení stavby: 10/2014 

 Zahájení stavby:     1.4.2015 

 Ukončení stavby:     01/2016 

 Lhůta stavby:      10 měsíců 
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C. SITUACE STAVBY [35] 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

C.2 Celkový situační výkres stavby - viz výkres C.2  

C.3 Koordinační situace  

C.4 Katastrální situační výkres 

C.5 Speciální situační výkresy - Výkres zařízení staveniště viz výkres C.5 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ, TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ [35] 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Hydrogeologické poměry: 

 Hladina spodní vody na pozemku je v hloubce šesti metrů pod terénem. Základová spára 

objektu je nad hladinou podzemní vody. Stavba neleží v žádném záplavovém pásmu. 

Zemní práce: 

 Sejmutí ornice po celé ploše pozemku v tloušťce 300 mm. Stavební jáma rozměrů           

28 x 29 m je zajištěna svahováním, úhel svahování 45° je dán vlastnostmi zeminy. Ve 

stavební jámě budou provedeny výkopy rýh tloušťky 550 a 600 mm. 

Základy: 

 Budova je založena na monolitických železobetonových základových pásech šířky       

600 mm. Základová spára je -3,950 m pod povrchem. Základová spára je nad hladinou spodní 

vody a proto není třeba žádných zvláštních stavebních úprav. Požadovaná minimální 

nezámrzná hloubka zde činí 800 mm pod terénem. Mezi základové pásy je provedena 

základová deska tloušťky 150 mm, pod ní je proveden štěrkový podsyp tloušťky 150 mm. 

Izolace proti vodě a zemní  vlhkosti: 

 Jak již bylo uvedeno, lze předpokládat, že hladina podzemní vody je pod úrovní 

základové spáry. Tyto podmínky by odpovídaly hydrofyzikálnímu namáhání HF III, tedy 

pouze namáhání vlhkostí i vhledem k tomu, že se v okolí nevyskytuje žádná vodoteč.  

 Je  to tedy hydroizolační systém, který nebude nijak extrémně namáhám, ale musí 

splňovat dané podmínky. 
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 Veškeré prostupy instalačních vedení izolačními vrstvami budou provedeny s pomocí 

průchodek s límci pro připojení izolace. Pro protažení trubek a kabelů budou použity plastové  

průchodky, které budou vyplněny PU pěnou a utěsněny tmelem BIXIT S. 

Svislé konstrukce: 

 Nosné obvodové a vnitřní stěny a vnitřní příčky budou provedeny z cihelných broušených 

i klasických bloků POROTHERM P+D. Vnitřní zvukově dělící stěny budou provedeny ze 

zvukoizolačních cihel POROTHERM AKU.  

Vodorovné konstrukce: 

 Stropy jsou ve všech podlažích tvořeny keramickými nosníky a vložkami Miako, které 

jsou zality betonem B16/20 a vyztuženy kari sítěmi. Případné prostupy jsou řešeny 

dobetonávkou. 

Výplně vnitřních otvorů: 

 Vstupní dveře do bytů jsou bezpečnostní Sherlock 900 x 2100 mm se samozavíračem. 

Vnitřní dveře v bytech jsou navrženy hladké dřevěné plné/prosklené (ornamentální sklo) s 

ocelovou zárubní.. 

 Dveře v 1.PP do sklepních kójí, koláren a kočárkárny jsou dřevěné do ocelové zárubně. 

Ostatní dveře v 1.PP jsou plechové do ocelové zárubně. 

Výplně vnějších otvorů: 

 Všechna okna i dveře jsou dřevěná Euro, barvy přírodní třešně z exteriéru i interiéru, se 

součinitelem prostupu tepla Uokna min. 1,9 W/m
2
K , Uskla min.1,0 W/m

2
K, Rw okna min.       

35 dB. Všechna okna jsou opatřena systémovým parapetem Reynaers. 

Úpravy povrchů vnitřní: 

 Vnitřní omítky na zděných konstrukcích budou vápennocementové dvouvrstvé štukové. 

V koupelnách a WC bude proveden keramický obklad stěn do výšky 1,5-2,0 m. V kuchyních 

se obloží pás stěny mezi spodní a horní částí kuchyňské linky. V místnostech s keramickou 

dlažbou se provede též keramický obklad soklu do výšky 100 mm originálními soklovými 

pásky.  
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Úpravy povrchů vnější: 

 Fasády budou opatřeny dvouvrstvou jádrovou omítkou s vrchní šlechtěnou vrstvou jemně 

strukturovanou (zrnitost 1 mm). Barevnost fasády je navržena ve dvou tónech světle zelené a 

světle žluté. Nákres rozdělení barev obsahuje projektová dokumentace. 

Střecha, střešní plášť: 

 Střešní plášť ploché nepochůzí střechy je navržen jako dvouplášťový, se sklonem 2%, 

nosnou konstrukcí je Porotherm strop. 

 K přístupu na  střechu slouží střešní výlez, rozměrů 1,0 x 1,3 m, zateplený umístěný v 

prostoru chodby, kde je i zabezpečený poklop. 

Skladba střešního pláště: 

 Fatrafol 810    - hydroizolační folie z PVC-P 

 Filtek 300    - separační textilie 100% PP 

 Rigips EPS 100 s   - tepelně izolační desky ze stabilizovaného polystyrenu 

 Elastodek 40 special mineral - pás z SBS modifikovaného asfaltu 

 Dekprimer    - penetrační emulze 

 Porotherm strop  - stropní konstrukce 

Vodovod: 

 Stavba bude zásobována pitnou vodou ze stávajícího vodovodního řadu LT 100 v ulici Za 

Vodojemem novou vodovodní přípojkou PE 100. Hlavní fakturační vodoměr bude umístěn ve 

vodoměrné šachtě v 1.PP domu v prostoru technické místnosti. Každý byt bude vybaven 

podružným měřením spotřeby studené i teplé vody. Příprava TUV bude zajištěna centrálně ve 

výměníkové stanici napojené na teplovod firmy Thermoservis. Veškeré vnitřní rozvody vody 

budou provedeny z plastového potrubí.  

Kanalizace: 

 V místě stavby je vybudována jednotná kanalizace. Splaškové odpadní vody z objektu i 

dešťové vody ze střechy budou svedeny novou kanalizační přípojkou DN 150 do stávající 
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kanalizace v ulici Za Vodojemem. Dešťové vody ze zpevněných ploch dvora budou 

likvidovány plošným vsakováním. 

Elektřina: 

 Stavba bude napojena na stávající podzemní vedení NN novou elektropřípojkou. Ta bude 

ukončena v rozpojovací a přípojkové skříni osazené v obvodové zdi domu. Ve vstupní části 

domu bude osazen elektroměrový rozvaděč. Každý byt a každý nebytový prostor bude mít 

vlastní elektroměr. Samostatný elektroměr bude též pro společné prostory domu.  

Plynovod: 

 Nově budovaná STL plynovodní přípojka délky 12,5 m a dimenze DN 32x3.0 bude 

napojena na stávající PE plynovod DN 63 (provozní přetlak 300 kPa), vedoucí v silnici na 

protilehlé straně komunikace vedoucí kolem severní strany pozemku. 

 Přípojka povede kolmo na řád napříč vozovkou ve výkopu a bude ukončena ve skříňce 

HUPu na hranici pozemku hlavním uzávěrem - kulový kohout DN 25 se záslepkou DN 25. 

Hlavní uzávěr plynu bude umístěn tak, aby byl přístupný z ulice a označen dle platných 

předpisů. 

 Na pozemku bude potrubí vedeno v rýze šířky 0,5 m, hloubky 1,1 m položené na podsypu 

a obsypu z těženého písku bez ostrohranných částic s ojedinělými zrny do velikosti 16 mm. 

Zásyp se provede vhodnou zeminou (stejnorodá neagresivní zemina) se zhutněním. Krytí 

přípojky je 1,0 m. 

 Ve vzdálenosti 0,3 až 0,4 m nad vrchním pláštěm potrubí bude položena výstražná fólie 

žluté barvy o šířce přesahující potrubí o 5 cm na každou stranu. Souběžně s potrubím bude 

uložen měděný izolovaný vodič s nejmenším průřezem 1,5 mm
2. Signalizační vodič je 

připevněn na horní části potrubí, vodič bude vyveden do skříňky HUPu. 

Vytápění: 

 Vytápění domu bude teplovodní s podlahovým topením s nuceným oběhem topné vody. 

Tepelný spád je uvažován 55/45 °C. Zdroj tepla bude centrální z výměníkové stanice 

napojené na horkovod firmy Thermoservis.  
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 Soustava bude regulována ekvitermně, v jednotlivých bytových jednotkách se budou 

nacházet regulátory. 

b) Výkresová část 

 D.1.1.01   Půdorys 1.PP 

 D.1.1.02   Půdorys 1.NP 

 D.1.1.03   Půdorys 2NP 

 D.1.1.04   Půdorys 3NP 

 D.1.1.05   Strop nad 1NP 

 D.1.1.06   Plochá střecha 

 D.1.1.07   Detail - ukončení atiky 

 D.1.1.08   Detail - střešní vpusť 

 D.1.1.09   Podélný řez A-A´ 

 D.1.1.10   Příčný řez B-B´ 

 D.1.1.11   Pohledy 


