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Seznam použitého zna ení 

1NP – první nadzemní podlaží 

2NP – druhé nadzemní podlaží 

3NP – t etí nadzemní podlaží 

RD – rodinný d m  

BOZP – bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 

BP – bakalá ská práce 

l. – lánek 

SN – eská technická norma 

d – tlouš ka (m) 

EPS – expandovaný polystyren 

ŽB – železobeton 

PD – projektová dokumentace 

Sb. – sbírka 

TI – tepelná izolace 

tl. – tlouš ka (mm) 

U – sou initel prostupu tepla (W/m2K) 

Uw – sou initel prostupu tepla oknem (W/m2K) 

 – sou initel tepelné vodivosti (W/mK) 
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1. Technická zpráva ke stavební ásti 
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Identifika ní údaje stavby: 

Název stavby:    Rekonstrukce rodinného domu 

Místo stavby:   ul. Plynárenská, 470 01 eská Lípa 

Katastrální území:   eská Lípa 

Stupe  dokumentace:   Dokumentace pro ohlášení stavby 

Investor:    Dana Šev íková, Manušice 7, 471 11 eská Lípa 

Projektant:    Kate ina Pittnerová 

Po et podlaží:   Suterén, 1 NP, 2 NP ( po rekonstrukci také 3NP ) 

Datum:    B ezen 2014 

A) Ú el objektu 

Jedná se o stávající rodinný d m o 1 bytové jednotce s ú elem stavby pro bydlení, 

kapacitn  pro 4 – 6 osob.

B) Zásady architektonického, funk ního, dispozi ního a výtvarného ešení a ešení 

vegeta ních úprav okolí objektu, v etn ešení p ístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

ARCHITEKTONICKÉ EŠENÍ 

Stavba se nachází v zastav né ásti m sta eská Lípa v ulici Plynárenská, katastrální území 

eská Lípa, parc. . 4767. Na  východní a jižní stran  k pozemku p iléhají okolní zastav né 

pozemky a na západní stran  komunikace – ulice Plynárenská. Jedná se o pozemek               

na rovinatém terénu. Stávající d m má nepravidelný tvar, místnosti jsou umíst ny vhodn

v i sv tovým stranám – na severní stran  je umíst no schodišt  a chodba, obytné místnosti 

jsou orientovány od východu až po západ. P ibližné rozm ry objektu jsou 13,5 x 12 m, 

st echa šikmá, výška h ebenu je 8,900 m od ±0,00 objektu (úrove  1.NP) = 262,000 m. n.m. 

FUNK NÍ EŠENÍ 

Stávající d m má jeden vchod sm rem k p íjezdové komunikaci, 4,4  m od hranice pozemku. 

Druhý vchod je z opa né strany sm rem do zahrady. 



14 

HMOTOVÉ A VÝTVARNÉ EŠENÍ 

D m má 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Konstruk ní výška podlaží je v 1.PP    

2,05 m, v 1.NP 3,4 m a v 2.NP 3,1 m. Budoucí rekonstrukcí bude d m zv tšen o 1 patro – 

3NP se sv tlou výškou 2,58 m. Stávající fasáda domu bude otlu ena, bude proveden KZS       

o tlouš ce 160 mm + minerální omítka ( sv tle žluté barvy ). Sokl objektu bude cihlov

ervený. Rámy vn jších výplní otvor  (okna a vstupní dve e) budou d ev né, nebo plastové        

( dle výb ru investora ), v barv  d eva, pop . hn dé. 

DISPOZI NÍ EŠENÍ 

V 1.PP rodinného domu je umíst n sklep. 

V 1.NP se nachází dva vstupy, schodiš ový prostor, zádve í, koupelna v . WC, obývací 

pokoj, kuchy  a pokoje. V úrovni 1.NP je také umíst na kotelna, do které je p ístup zven í. 

V 2.NP je umíst n schodiš ový prostor, chodba, koupelna, samostatné WC a 4 pokoje.  

V nov  navrženém t etím pat e je umíst na samostatná bytová jednotka 3+1, vstupní dve e do 

bytu jsou v 2.NP na nástupním rameni. Byt se skládá ze schodišt , chodby, kuchy , obývací 

pokoj, koupelna v . WC a dva pokoje. 

ÚPRAVY OKOLÍ OBJEKTU 

Terénní úpravy pozemku pat ícího k rodinnému domu z stanou zachovány. istá podlaha 

1NP domu je 0,75 nad úrovní upraveného terénu. Terén u stávajících suterénních zdí bude 

odkopán po úrove  základové spáry a po zateplení zdi bude výkop op t zasypán. 

EŠENÍ P ÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE 

Jedná se o stávající rodinný d m z roku 1929 - vyhláška . 398/2009 Sb., o obecn

technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb není spln na. 
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C) Kapacity, užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né plochy, orientace, 

osv tlení a oslun ní 

Celková zastav ná plocha novostavby      139 m2

Celkový obestav ný prostor novostavby     708 m3 

1.PP 

Sklep                 21,74 m2 

1.NP 

Obytné místnosti       69,19 m2

Koupelna, WC      4,75 m2

Schodišt , chodby      27,46 m2

Kotelna       7,47 m2 

2.NP 

Obytné místnosti       68,7 m2

Koupelna, WC      8,19 m2

Schodišt , chodby      26,85 m2 

3.NP 

Obytné místnosti       83,19 m2

Koupelna, WC      6,49 m2

Schodišt , chodby      16,69 m2 

Užitkové podlahové plochy celkem                340,72 m2 

Obytné místnosti jsou orientovány na východ, jih a západ. Rodinný d m je oslun n okny         

a um lým osv tlením. Odv trání je zajišt no p irozen  – okny. Stávající d ev ná špaletová 

okna a d ev né dve e budou vym n ny za d ev ná nebo plastová s izola ním trojsklem                     

s Uw < 0,8 W/m²K. 
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D) Technické a konstruk ní ešení objektu, jeho zd vodn ní ve vazb  na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

Jedná se o stávající rodinný d m postavený v roce 1929. Nosnou ást tvo í betonové 

základy, obvodové st ny vyzd né z cihel plných pálených o tl. 600 mm, 450 mm a 300 mm 

a v suterénu pískovcové kvádry o ší ce 600 mm. Stropy jsou trámové se zapušt ným 

záklopem, strop nad 1PP tvo í ocelové nosníky nesoucí betonové desky. Konstrukce krovu 

je vaznicová, st echa je z keramických tašek typu Bobrovka, barvy erné. 

Zemní práce: 

Bude proveden výkop u dvou vn jších stran suterénních zdí na úrove  základové spáry a dále 

výkop po obvodu domu 600 mm pod úrove  Ú.T. z d vodu dopln ní hydroizolace Bitagit      

na penetra ní nát r a tepelné izolace EPS Perimetr o tlouš ce 100 mm. Bude provedeno 

bourání podlahy v suterénu a bude vytvo ena nová skladba podlahy. Stávající základové pasy 

budou podkopány do hloubky 400 mm pod úrove  stávající základové spáry a následn

podbetonovány. Nová podlaha v suterénu bude v souvrství – rostlý terén, EPS Perimetr                     

o tlouš ce 100 mm, hydroizolace Bitagit S a betonová mazanina o tl. 60 mm. Sv tlá výška 

v suterénu bude po výše uvedených úpravách 2,08 m. Stávající betonové schodišt  bude 

dopln no o dva nové stupn , výztuž nových stup  je t eba provázat s výztuží stávajícího 

schodišt . Pod prvním stupn m schodišt  bude základ rozší en 150 mm. 

Základy: 

Objekt je založen na stávajících základových pasech z prostého betonu. Z d vodu zvýšení 

sv tlé výšky v suterénu a dodate né izolaci spodní stavby, bude vybourána stávající podlaha 

v 1.PP. Stávající základové pasy z prostého betonu budou podbetonovány do hloubky                  

400 mm pod základovou spáru stávajícího základu. Betonová mazanina v tl. 60 mm bude 

rozší ena v míst  prvního schodiš ového stupn  o 150 mm. V nepodsklepené ásti tvo í 

podlahu stávající základová podkladní deska o tlouš ce 150 mm. 
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Svislé nosné konstrukce: 

Konstruk ní systém tvo í stávající obvodové nosné st ny v suterénu z pískovcových kvádr     

o tl. 600 mm na maltu vápennou, v nadzemních patrech z cihel plných pálených o tl. 500 mm 

na maltu vápennou, vnit ní nosné st ny jsou také z cihel plných pálených o tlouš ce 300 mm. 

St ny jsou omítnuty vápennou štukovou omítkou. Nosné zdivo v nov  vybudovaném t etím 

pat e bude z cihel Porotherm 30 a 40 Profi Dryfix na p nu Porotherm Dryfix o tlouš ce                

300 mm a 400 mm.  

Vodorovné nosné konstrukce: 

Stávající strop nad 1PP tvo í ocelové nosníky typu I 160 mm nesoucí betonové stropní desky 

o tl. 80 mm, v míst  styku nosníku a desky je provedena betonová zálivka. Na betonových 

deskách je cementový pot r a následn  škvárový násyp o tl. 80 mm. Na této skladb  je dále 

betonová mazanina o tlouš ce 57 mm + pochozí vrstva.  

Stávající strop nad 1NP je d ev ný trámový se zapušt ným záklopem. Nosnou ást tvo í 

d ev né stropní trámy výšky 250 mm, pod  kterými je provedeno podbití z prken o tl. 20 mm. 

Z každé strany trámu jsou p ipevn ny lat  o rozm rech 30x50 mm, které nesou zapušt ný 

záklop z prken o tl. 25 mm. Na záklopu je umíst na škvára o tl. 150 mm, dále pak polštá            

o tl. 80 mm, hrubá podlaha z prken tl. 24 mm a následn  prkenná podlaha o tl. 20 mm. 

Stávající strop nad 2NP je tém  totožný se stropem v 1NP, tlouš ka škvárového násypu zde 

bude 50 mm místo 150 mm. 

Stávající strop nad 2NP bude vybourán po prostor schodišt  ( až ke schodiš ovému nosníku 

typu I ), a bude zde provedena stropní konstrukce Porotherm o tl. 250 mm z betonu C 20/25. 

Stropní nosná konstrukce je navržena ze stropních nosník  Porotherm a keramických 

stropních vložek MIAKO 15/62,5 a 15/50 Porotherm. Osová vzdálenost nosník  bude        

625 mm. Výška zmonolitn né konstrukce stropu je 190 mm v míst  filigránových nosník  a        

65 mm v míst  vložek MIAKO. Pod novými p í kami ve 3NP budou osazeny nízké tvarovky 

MIAKO 8/62,5 PTH a provedeno vyztužení. V nce v jednotlivých podlažích budou 

železobetonové z exteriéru opat eny v ncovkou VT 8/23,8 a zateplením p novým 

polystyrenem tl. 100mm. Nové nosné i nenosné p eklady na otvory jsou z tvarovek 

Porotherm. Nová stropní konstrukce bude omítnuta vápennou štukovou                                    

omítkou tl. 15 mm ( Knauf). 
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Konstrukce spojující r zné výškové úrovn :

Všechna schodišt  v objektu jsou stávající železobetonové dvouramenné v . d ev ného madla 

kotveného do schodiš ových zdí. Schodišt  v suterénu bude z d vodu zvýšení sv tlé výšky 

sklepa a dodate né provedení izolace, rozší eno o dva monolitické ŽB stupn , stávající 

podlaha bude vybourána, bude proveden ŽB základ pod prvním stupn m a výztuž nových 

stup  bude sva ena se stávající výztuží stávajících stup . 

St ešní konstrukce: 

Stávající konstrukci krovu tvo í vaznicový krov. Na stávajících obvodových st nách z cihel 

plných pálených o tlouš ce 500 mm je umíst na pozednice o rozm rech 100 x 100 mm. 

Nosnou ást konstrukci st echy dále tvo í vrcholové krokve, které jsou zapušt ny do st edové 

vaznice, podporované sloupky s pásky. Veškeré krokve jsou osedlány na pozednici. Krokve 

jsou od sebe rozmíst ny ve vzdálenosti 800 – 1200 mm a jsou zapušt ny bu  do vrcholové 

krokve nebo do st edové vaznice. Na krokve jsou kolmo upevn ny lat  a následn  je na husté 

la ování p ipevn na pálená taška typu bobrovka erné barvy na šupinové krytí.  

Nová konstrukce st echy je tvo ena také vaznicovou soustavou. Na obvodových st nách 

vyzd ných z cihel Porotherm 30 Profi Dryfix na p nu Profi Dryfix o tlouš ce 300 mm bude 

p ikotvena pozednice o rozm rech 160 x 120 mm. Nosnou ást konstrukce krovu tvo í 

vrcholová vaznice, do které jsou zapušt ny krokve. Krokve jsou na opa né stran  osedlány na 

ke krajní i st edové pozednici. Vaznice jsou o rozm rech 160 x 120 mm. Krokve jsou            

o rozm rech 100 x 180 mm. Krokve jsou v plné vazb  u vrcholové vaznice a st edové 

pozednice sev eny kleštinami o rozm rech 60 x 160 mm. Vrcholová vaznice je p ed komíny 

podep ena sloupkem o výšce 1,4 m, který je p ikotven ocelovými profily do ŽB v nce. 

St edová pozednice je p ipevn na k ŽB p ekladu, tvo eného dv ma ocelovými profily U 160 

uspo ádanými ,, do kapsy´´ a betonovou zálivkou. T sn  pod st edovými kleštinami je 

vodorovn  zav šen SDK podhled, který je dále p ipevn n šikmo na krokve a to od výšky 

2500 mm od nášlapné vrstvy podlahy v podkroví až po krajní pozednici.  Mezi krokvemi je 

po st edové kleštiny vložená tepelná izolace z minerální vaty Isover Orsik tlouš ky 200 mm. 

Tato izolace je také položena na vodorovném SDK podhledu. Pod touto tepelnou  izolací bude 

parozábrana typu Jutafol N 110. Pod krokvemi bude dále umíst na pojistná hydroizolace 

Jutadach 115. Na krokve budou z vn jší strany kladeny kontralat  a lat , na které budou poté 

p ipevn ny pálené st ešní tašky Tondach - typu BOBROVKA, barvy ervené, na husté 
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la ování a šupinové krytí. Detail prostupu komín  st ešním plášt m bude oplechován 

pozinkovaným plechem tl. 0,8 mm. 

Vnit ní d lící konstrukce: 

Stávající d lící p í ky v rodinném dom  jsou vyzd ny z cihel plných pálených o tlouš kách 

100 mm a 150 mm. Nov  navržené p í ky budou z cihel Porotherm 11,5 Profi Dryfix na p nu 

Profi Dryfix. V nov  navrženém t etím pat e jsou navrženy také sádrokartonové p í ky,                    

n kde použity jako instala ní p edst ny, o tlouš ce 100 mm a 150 mm. P í ky z p í kovek 

Porotherm 11,5 Profi Dryfix mají laboratorní nepr zvu nost RW = 44 dB,  po korekci -2 dB je 

stavební nepr zvu nost zdiva RW´ = 42 dB.  

Hydroizolace: 

Podlaha stávajícího rodinného domu je mimo suterénní ást izolována proti spodní vod

pouze sva ovanou lepenkou. Suterénní ást a st echa nejsou izolovány.  

Podlaha v suterénu bude vybourána a bude provedené nové souvrství podlahy v . izolace 

proti zemní vlhkosti – izolace Bitagit S. Tato izolace bude také z vn jší strany stávajících 

obvodových zdí. St echa je v souvrství SDK podhled, parozábrana Jutafol N 110, tepelná 

izolace Isover Orsik tl. 200 mm, pojistná hydroizolace Jutadach 115, kontralat  50 x 40 mm, 

st ešní lat  30 x 50 mm a pálené tašky. V koupelnách ve 3NP bude proveden hydroizola ní 

nát r st rkou Mapegum od f. Mapei. 

Tepelné izolace: 

Podlaha stávajícího rodinného domu je mimo suterénní ást izolována tepelnou izolací EPS   

tl. 50 mm. Podlaha suterénní ásti, obvodové st ny a st echa nejsou izolovány.  

Obvodové st ny z cihel plných pálených o tl. 500 mm budou zatepleny KZS o tl. 160 mm – 

Rockwool Frontrock Max E. Podlaha v suterénu bude vybourána a bude provedené nové 

souvrství podlahy v . tepelné izolace EPS Perimetr o tl. 100 mm. Tato izolace bude také 

z vn jší strany stávajících obvodových zdí. V nové skladb  st echy je navržena tepelná 

izolace Isover Orsik o celkové tl. 200 mm ( deska tl. 160 mm + 40 mm ) mezi krokvemi a 

vodorovn  v úrovni st edních kleštin. V míst  ukon ení Porotherm stropu nad obvodovou zdí 

tl. 500 mm bude mezi ŽB v ncem a V ncovkou VT Porotherm provedena tepelná izolace 

p novým polystyrenem tlouš ky 80 mm na výšku stropu 250 mm. 
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Úpravy povrch : 

St ny a stropy: 

Vnit ní povrchy stávajících st n a strop  jsou opat eny vápennými štukovými omítkami a jsou 

vymalovány v bílé barv . Obklady ve stávajících koupelnách a na WC z stanou beze zm ny. 

Vn jší omítka stávající obvodové zdi je b izolitová. 

Vnit ní povrchy nových st n a strop  budou opat eny vápennou štukovou omítkou. Veškeré 

omítnuté vnit ní povrchy budou opat eny dvojnásobnou malbou bílé barvy                               

( nap . PRIMALEX ). Vnit ní obklady v nové koupeln   a v kuchyni ve 3NP budou 

provedeny z  keramických obklad  rozm r  a barev dle výb ru stavebníka do výšky 2,1 m; 

v kuchyni za kuchy skou linkou výšky 0,6 m. Všechny obklady budou provedeny                          

na flexibilní lepidlo. V místnostech v 3.NP, kde je uvažována jako nášlapná vrstva keramická 

dlažba bude proveden keramický soklík vysoký 50 mm. Po obvod  nových místností v 3.NP,                           

kde je navržena plovoucí podlaha bude proveden soklík o výšce 40 mm z olištování. Vn jší 

omítka minerální na KZS, barva sv tle žlutá. 

Podlahy: 

Stávající nášlapné vrstvy podlah pro jednotlivé prostory jsou uvedeny v legend  místností                

na p íslušných výkresech – p dorysy podlaží, ezy ( výkres . 5 ). Typy nášlapných vrstev 

jsou keramická dlažba, d ev ná prkenná podlaha a ve sklep  betonová podlaha.  

Nové nášlapné vrstvy ve 3.NP jsou dle jednotlivých místností uvedeny v p dorysu 3.NP                    

( výkres . 16 ). Typy nášlapných vrstev ve 3.NP jsou keramická dlažba a plovoucí podlaha. 

V suterénu, kde bude zhotovena nová skladba podlahy, tvo í nášlapnou vrstvu podlahy st rka 

na betonové mazanin . Keramická dlažba bude provedena na flexibilní lepidlo a bude 

dilatována po úsecích max. 4,0m a ve všech dve ních otvorech. Nad 2NP je na stropní 

konstrukci provedena kro ejová izolace EPS T 3500, tl. 20mm a betonová mazanina                     

tl. 60 mm vyztužená KARI sítí.  
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Okenní a dve ní výpln : 

Stávající okna a vn jší dve e rodinného domu jsou d ev ná, dvojitá, jednosklo. Rámy všech 

stávajících oken a dve í budou vybourány a budou osazeny nová okna a vstupní dve e 

d ev né nebo plastové s izola ním trojsklem, Uw,max .= 0,8 W/m2K. Okna budou dodána 

v etn  vnit ního d ev ného parapetu. Stávající vnit ní dve e jsou oto né, nebo skládací 

lamelové, materiál folie, výpl  k ídla je voština, zárubn  jsou ocelové. Vnit ní bytové dve e                    

do bytu ve t etím pat e budou d ev né dýhované do ocelové zárubn . Ostatní nové vnit ní 

dve e budou d ev né dýhované do obložkové zárubn . Dve e do kuchyn  ve 3NP budou 

posuvné do pouzdra v SDK p í ce. 

Komín: 

V objektu jsou t i stávající komíny, z nichž dva jsou dvoupr duchové a t etí je 

jednopr duchový. Komíny budou vyvložkovány nerezovou vložkou a budou dozd ny 650 

mm nad h eben navrhované st echy, tj. 2,05 m nad úrove  stávající výšky komín . Výška 

komínu od úrovn  1.NP je 11,59 m.

Záme nické konstrukce: 

Záme nické konstrukce nebudou návrhem rekonstrukce RD nijak dot eny. 

Klempí ské konstrukce: 

Veškeré klempí ské konstrukce budou z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm. Jedná se o deš ové 

žlaby, svody, p íponky, háky, dále pak oplechování parapet , komína, st ešních oken, štítu, 

oplechování dalších konstrukcí a prvk  procházejících st ešním plášt m.  

Venkovní úpravy: 

Venkovní úpravy nebudou návrhem rekonstrukce RD nijak dot eny. 

E) Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor

Navržené konstrukce spl ují minimální požadavky normy SN 730540-2-Z1 Tepelná 

ochrana budov. Je vyhotoveno tepeln  technické posouzení st echy v programu Teplo a 

tepeln  technické posouzení prostupu obvodovou st nou v míst  ŽB v nce v programu Area. 
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Všechny detaily stavebních konstrukcí musejí být ošet eny dle projektové dokumentace ke 

stavebnímu povolení. Výpln  stavebních otvor  v obvodovém plášti budovy budou provedeny 

z plastových nebo d ev ných profil . Musí být dodržen koeficient Uw,max. okna,                              

dve e  0,8 W.m-2 K –1, míra útlumu hluku do Rw,b = 48 dB podle použitého skla tlumícího 

hluk. Zasklení termoizola ním irým trojsklem. 

F) Zp sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického pr zkumu

Pro ú el rekonstrukce rodinného domu se nebude zpracovávat inženýrsko-geologický a 

hydrogeologický pr zkum. Podbetonování základu v suterénu do hloubky 400 mm pod 

stávající základovou spáru bude uzp sobeno základovému podloží. Tento projekt navrhuje 

standardní základovou konstrukci, které m že být použita za p íznivých základových 

podmínek bez dosažení hladiny podzemní vody a za p edpokladu dostate né únosnosti 

základového podloží.  

G) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí a ešení p ípadných negativních 

ú ink

Všechny nov  použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavk m na 

emise škodlivin a cizorodých látek. 

B hem práce je nutno dodržovat platné SN a plnit podmínky p íslušných technologických 

p edpis . P i realizaci stavby je nutné dodržovat podmínky stavebního zákona .183/2006Sb., 

v platném zn ní zákona, požadavky v oblasti hygieny, požární bezpe nosti, životního 

prost edí, bezpe nosti práce. Po dokon ení stavby musí být uživatel seznámen s provozem 

za ízení a povinnostmi uživatele. 

Pro zajišt ní bezpe nosti práce p i výstavb  je nutné dodržovat podmínky dané vyhláškou . 

363/2005 Sb., Ve zn ní nov jších p edpis . 
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H) Dopravní ešení

Dopravní cesty nebudou návrhem rekonstrukce RD nijak dot eny. P ístup na pozemek a do 

objektu je zajišt n ze stávající komunikace – ulice Plynárenská, eská Lípa. 

I) Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí, protiradonová 

opat ení

V rámci zpracování projektové dokumentace rekonstrukce rodinného domu ve výše 

uvedeném rozsahu, nebylo t eba zpracovávat radonový pr zkum. 

J) Dodržení obecných požadavk  na výstavbu

Odvoz a likvidace odpad  bude zajišt na podle Zákona o odpadech, . 185/2001 Sb. Odvoz 

odpad  vzniklých p i stavb  a p i provozu zajistí odborná odpov dná firma v termínech 

dohodnutých ve smlouv  s investorem. Nebezpe né odpady budou likvidovány dle 

p íslušných na ízení. Odpad ze stavby bude t íd n pro uložení, likvidaci nebo recyklaci. 

P i všech stavebních pracích je nutné dodržovat ustanovení bezpe nostních, protipožárních a 

hygienických p edpis  a zákon . Zvlášt  pak musí být kladen d raz na dodržování vyhlášky 

UBP a BÚ . 601/2006 Sb. 

Jedná se o objekt s b žným za ízením a riziky. Všeobecn  je t eba p i p íprav  stavby, jejím 

provád ní a uvedením do provozu dodržovat: 

Zákoník práce se zm nami a dopl ky vyhlášenými ve sbírce zákon . 262/2006, 

Vyhl. ÚBP .48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajišt ní bezpe nosti 

práce a technických za ízení a související p edpisy a normy, 

Vyhl. ÚBP a ÚB .274/1990, kterou se m ní a dopl uje vyhl. .110/1975 Sb. O evidenci a 

registraci pracovních úraz  a hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických 

za ízení, 

Vyhl. ÚBP a ÚB . 601/2006 Sb. O bezpe nosti práce a technických za ízení p i 

stavebních pracích, 

Zákon NR .133/1985 Sb.o požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis

Zákon .40/1956 Sb.o státní ochran  p írody ve zn ní pozd jších p edpis , 
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Vyhláška ministerstva zdravotnictví .15/1966 Sb. O vytvá ení zdravých životních podmínek 

– ve zn ní pozd jších p edpis , 

Zákon .110/1964 Sb. O telekomunikacích ve zn ní pozd jších p edpis

Vyhláška úst ední správy spoj .111/1964 Sb., 

Zákon .135/1961 Sb.o pozemních komunikacích (Silni ní zákon) ve zn ní pozd jších 

p edpis , 

Vyhláška federálního ministerstva .35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích (Silni ní zákon), 

Zákon .138/1973 Sb.o vodách (Vodní zákon), v etn  všech provád cích vyhlášek, 

Zákon .79/1957 Sb.o výrob , rozvodu a spot eb  elekt iny (Elektriza ní zákon) ve zn ní 

pozd jších p edpis , 

Vládní na ízení .80/1957 Sb., kterým se provádí Elektriza ní zákon .79/1957 Sb., 

Platné a související SN. 

Všechny p edpisy je nutno kontrolovat v platném zn ní!!! 
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2. Technologický postup realizace šikmé st echy 
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A ) Obecné informace 

a) základní vstupní informace o vnit ních a vn jších podmínkách vztahujících se 

k p edm tu innosti 

Jedná se o rekonstrukci rodinného domu z roku 1929 v eské Líp . Stávající konstrukce 

krovu v . st ešního plášt  a stropu nad 2NP budou vybourány. Bude zde proveden nový 

Porotherm strop a obytné podkroví. Technologický postup popisuje kompletní provedení nové 

vaznicové konstrukce krovu a st ešního plášt . 

B ) Materiály 

a) jaké se používají v len ní na základní a pomocné 

Mezi základní prvky krovu a st echy pat í zejména smrkové d evo, pojistná hydroizolace, 

minerální tepelná izolace mezi krokvemi, parozábrana a st ešní krytina. Jako pomocné 

materiály budou zde použity ocelové spojovací prvky, prost edky proti biologickým šk dc m  

a plísním.  

Na krov bude použito rostlé smrkové d evo – ezivo jakostní t ídy S10 s maximální 

objemovou vlhkostí 18 %, tlakovakuov  impregnováno prost edky proti biologickým 

šk dc m a plísním nap . Lignofix. Z tohoto d eva budou zhotoveny krovové prvky - krokve, 

vaznice, pozednice, kleštiny, sloupky a pásky.  

Je zde navržena pálená st ešní krytina Tondach typu bobrovka, pojistná hydroizolace 

Jutadach 115, tepelná izolace z minerální vaty Isover Orsik tl. 200 mm,                                  

parozábrana Jutafol N 110 a SDK podhled. 

b) údaje o dodavateli, zp sobu dodávání, manipulaci, doprav , skladování a 

podmínkami použití 

Dodavatelem st ešní krytiny je spole nost Tondach eská Republika s r.o.,                     

B lotínská 722, 753 18 Hranice. Zhotovitel st ešního plášt  ješt  není vybrán. D evo a izolace 

bude dodávat spole nost RK Staviva, pobo ka: U obecního lesa 2435, 470 01 eská Lípa. 

Dopravu zajiš uje výrobce, termín dodání je nutné vždy zjistit u výrobce, aby byl spln n 

termín dle harmonogramu prací. Pokud je materiál u výrobce skladem, je možná dodávka 

nap . za dva dny. St ešní tašky jsou dopravovány na paletách, prvky krovu na dostate n
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dlouhém dopravníku a uloženy na stavb  na hranolech od sebe vzdálených max. 0,75 m,                   

aby nedošlo k prohýbání t chto prvk  a ve výšce min. 300 mm nad zemí, abychom d evo 

ochránili p ed zemní vlhkostí. Skladovací plocha by m la být istá, rovná, odvodn ná, 

dostate n  velká a únosná. Pokud je ezivo uloženo na zpevn né ploše bez zast ešení, je t eba 

chránit d evo proti srážkové vod  plachtou, která musí mít p esah alespo  200 mm p es okraj 

eziva. Pokud bude d evo pod plachtou delší dobu, pozor na zapa ení d eva, zabráníme tomu 

ob asným v tráním ( sejmutí plachty na kratší dobu ). V trání dále zajistíme proklady mezi 

jednotlivými prvky  tak, aby vznikly mezery mezi prvky alespo  150 mm. Jako proklady 

nesm jí sloužit samotné prvky, které budou použity do konstrukce krovu. Lat  se usklad ují 

ve svazcích stejn  jako ostatní prvky krovu, jen podkladní hranoly a proklady jsou od sebe 

vzdáleny po maximáln  450 mm. Spojovací prost edky krovu a další pomocný materiál 

uskladníme uvnit  domu – nap . v neobydleném pokoji v 2NP, který ur í investor. St ešní 

krytina je do doby pokládky uskladn na na palet , na které byla dodána a chrán na plachtou 

proti srážkové vod .  

c) kdo rozhoduje o p evzetí dodávky 

Dodávku p ebírá na stavb  v tomto rozsahu zhotovitel st echy, který p ed p evzetím 

dodávky pe liv  zkontroluje jakost dodaného materiálu a zdali nebyla dodávka poni ena              

p i manipulaci. Dále p íjemce potvrdí na dodacím listu svým podpisem ádný stav p evzatých 

prvk  a zapíše p evzetí do stavebního deníku. 

d) pr m rné spot eby, min. zásoby 

Objednací lh ty jsou dle aktuálních skladových zásob dodavatele, nutno u dodavatele 

objednat d íve nežli je požadovaný termín stavby uvedený v harmonogramu. Množství eziva, 

st ešních tašek a ostatních materiál  ur ených ke stavb  krovu a st echy se naskladní 

najednou. Množství je dáno projektem a p iloženým rozpo tem. 
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C ) Pracovní podmínky 

a) p íprava pracovišt , úprava prostor , osv tlení, teplota prost edí, p ístupové 

cesty 

Podlaha v 3NP musí být istá ( bez stavebních ne istot ) a nesmí zde být nepot ebné 

pom cky z p edešlých inností. Musí být proveden váhorys a podélná osa krovu. Dále                 

p ed montáží krovu ohrani íme pracovní prostor kolem domu provizorními páskami                 

cca 2,5 m od obvodu domu, proti vstupu do tohoto prostoru obyvateli RD. Vstup 

nepovolaným osobám zajiš uje stávající oplocení pozemku rodinného domu. 

Teplota prost edí p i provád ní konstrukce krovu a st ešního plášt  nesmí být provád na, 

pokud klesne teplota vzduchu pod -10 ºC , rychlost v tru bude vyšší než 10,7 m/s nebo                  

za dešt , bou ky, sn žení a nižší viditelnosti n ž  30 m. Každý pracovník musí být proškolen, 

mít potvrzení o schopnosti konat práce ve výškách a musí dodržovat nutnost nošení 

ochranných osobních pom cek a p i práci ve výškách musí být zajišt n proti pádu. 

V plánu organizace výstavby ( POV ) je navrženo osv tlení, avšak práce v no ních 

hodinách se nep edpokládá. 

P ístupové cesty musí být volné ( skladování materiálu, odpadu, atd. dle POV ). 

D ) P evzetí staveništ

a) podmínky pro p evzetí 

 P i p evzetí klademe d raz na stavební p ipravenost ( musí být zhotoven strop nad 2NP do 

úrovn  hrubé podlahy, dále pak svislé obvodové st ny po výšku + 8,095 m nad úrove                    

+ 0,000 m a dále pak vnit ní nosné st ny v . p eklad  ) a na dodržení BOZP a PO. 

b) zp sob p evzetí, kdo je provádí a kam se zapisuje 

Staveništ  p ebírá na stavb  v tomto rozsahu zhotovitel st echy, staveništ  p edává 

bu  investor sám nebo technický dozor investora. P edání a p evzetí se zapíše do stavebního 

deníku, kde bude uveden datum a as a p ípadné závady. Také bude proveden zápis o 

absolvování školení pracovní ety. Zhotovitel a autorský dozor investora zhodnotí kvalitu 

provedení zejména t chto konstrukcí – p dní nadezdívky, dostate ná únosnost stropu ve 3NP, 
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vyzna ení váhorysu a podélné osy, vyklizený pracovní prostor 3NP od stavebního lešení a 

pracovních pom cek i zbytk  nepot ebného materiálu, p ipravený stavební vrátek, aj. 

E ) Obecné pracovní podmínky 

a) požadované pov trnostní podmínky 

 Doporu ená teplota vzduchu je od +5 ºC až do + 30 ºC.  

b) požadavky p edcházející innosti 

 Musí být hotové p dní nadezdívky – obvodové zdivo i vnit ní nosné st ny v . p eklad , 

dostate ná únosnost stropu ve 3NP. 

c) další podmínky, jejich nedodržení by ovlivnilo výslednou innost 

 Nap íklad nedostate ná kvalifikace pracovník  – chybné provedení tesa ských spoj , aj. 

d) požadavky na práci v zimním období 

 Teplota vzduchu nesmí klesnout pod -10 ºC , rychlost v tru nesmí být vyšší než 10,7 m/s. 

Dále je t eba ukon it práce za dešt , bou ky, sn žení a nižší viditelnosti n ž  30 m. 

e) instruktáž pracovník

 Navrhované práce provádí pouze pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávn ním 

provád t tyto práce. Všichni pracovníci musí být proškoleni z BOZP. Dále jsou práce 

provád ny v souladu se zákonem . 309/2006 Sb. ( další požadavky na BOZP ) a také 

s na ízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na staveništích.  

F ) Personální obsazení 

a) složení pracovní ety, po ty pracovník

Konstrukce krovu: 

Na stavb  bude p ítomen jeden hlavní tesa  ( zodpovídá za kvalitu, postup a bezpe nost                  

prací ) a jeden pomocný tesa . 
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Konstrukce st ešního plášt :  

Na stavb  bude p ítomen jeden hlavní pokrýva  ( zodpovídá za kvalitu, postup a bezpe nost 

prací ) a jeden pomocný pokrýva . 

b) požadované kvalifikace jednotlivých pracovník

 Školení -  BOZP, práce ve výškách. Navrhované práce provádí pouze pracovníci 

s požadovanou kvalifikací a oprávn ním provád t tyto práce. 

c) povinnosti a odpov dnost jednotlivých pracovník

Hlavní tesa  nebo pokrýva  zodpovídá za kvalitu, postup a bezpe nost prací. 

G ) Stroje a pom cky 

a) pot ebné stroje, pracovní pom cky, ochranné prost edky a pom cky 

 Mezi hlavní pracovní pom cky pat í rámová tesa ská pila, motorová pila, vrta ka, menší 

sekera, elektrický hoblík, utahova ka. Mezi pomocné ná adí pat í klešt , skládací metr, 

úhelník, vodováha, d ev ná palice, kladivo, zednické závaží, m ící pásmo, nivela ní p ístroj, 

žeb ík 8 m, sada matkových klí , rašple, dláto, provázek, tesa ská tužka, aj. dle zvyklostí 

zhotovitele. 

 Mezi spojovací materiál pat í tesa ské skoby, svorníky, podložky, d ev né kolík, h eby, 

vruty, aj.. 

 Všechny tyto pracovní pom cky a ná adí musí být udržované v istot  a technickém 

po ádku. Nedodržení by mohlo mít za následek nekvalitní provád ní prací. 
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H ) Pracovní postupy 

a) popis technologického postupu 

1. Jakmile bude vyzna en váhorys a podélná osa krovu, naneseme na spodní stranu obvodvé 

a st edové pozednice ochrannou vrstvu p ípravku Lignofix bu  nát rem i post ikem,                  

který chrání proti napadení d eva d evokaznými šk dci a plístn mi. Poté osadíme pozednice      

a st edové vaznice na ŽB v nec i p eklad a provizorn  ukotvíme ocelovými táhly s vruty – 

neutahujeme napevno. 

[ 1 ] Kotvení pozednice do ŽB v nce táhly                                [ 2 ] Kotvení pozednice do ŽB v nce táhly - detail 

2. Dále si rozm íme polohu plných vazeb a polohu krokví dle projektové dokumentace. 

Poté sestavíme plné vazby v ležaté poloze na podlaze 3NP – plnou vazbu tvo í sloupky nad 

nosnou vnit ní zdí vyzd nou z cihel Porotherm 300 mm o výšce 1,4 m, st edové a vrcholové 

kleštiny a krokve. Kleštiny v míst  sloupku zajistíme svorníkem. Plné vazby zav trujeme 

prkny, abychom zabránili posunutí. Dále osadíme zbylé sloupky, které nejsou sou ástí plné 

vazby, kolem komínu na nosnou vnit ní ze , a provizorn  ukotvíme ocelovými úhelníky. 

Dáme do vodováhy a v míst  mezi komíny vložíme rozp ru v ásti od komína ke sloupku                  

a mezi sloupky.  

3. Vrcholovou vaznici osadíme na kleštiny v plných vazbách a na sloupky kolem komína               

a zajistíme v kolmém sm ru pásky. Prodloužení vaznice v p ípad  pot eby provádíme vždy 

nad sloupkem p eplátováním a spoj zajistíme h ebíky a tesa skou kramlí.  
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4. Jakmile jsou zajišt né plné vazby v obou sm rech osadíme krokve na vaznice a pozednice 

osedláním a spoj dále zajistíme h ebíky. Kleštiny obepínající krokev nebo sloupek zajistíme 

svorníky. Vrcholové spojení krokví bude na ost ih a bude spojeno také svorníkem. Tento spoj 

bude v každém poli prost ídán. V této fázi m žeme odstranit provizorní zav trování. Osadíme 

postupn  krokve mimo plné vazby, stejný postup jako u krokví v plné vazb , a všechny spoje 

definitivn  utáhneme. 

5. Nyní konstrukci krovu shlédne technický dozor investora, zkontroluje jestli je vše 

v souladu s projektovou dokumentací a v p ípad  nalezených nedod lk  na ídí jejich 

odstran ní. 

6. Dále m žeme upevnit okapnici z difúzní folie Jutadach sponami ke krokvím. Dále tuto 

folii, sloužící jako pojistná hydroizolace, natáhneme po celé ploše sedlové st echy od zhora 

dol , v míst  h ebenu je folie p etažena na ob  strany. 

[ 3 ] Okapnice z difúzní fólie Jutadach – íslo 9 na obrázku 

 Legenda všech prvk  obrázku výše: 1. La ování,  2. St ešní krytina, 3.Kontrala , 4.Difuzní folie, 5. T sn ní,             

6. Okapní plech, 7 Podokpaní žlab, 8.Ochranný pás okapní, 9. Okapnice pro odvod kondenzátu z difúzní folie 
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7. Dále pokra ujeme s montáží kontralatí o rozm rech 50x40 mm a la í o rozm rech                  

30 x 50 mm. Nejprve si rozm íme jejich umíst ní podle sklonu st echy. U zvoleného typu 

st ešní krytiny bude dle použitého sklonu st echy vzdálenost latí 145 - 160 mm od sebe. První 

la  je od h ebene vzdálena cca 80 mm. 

[ [ 4 ] La ování – pálená st ešní krytina Tondach – typ Bobrovka 

 Kontralat  p ipev ujeme h ebíky na krokve sm rem kolmo na okap. Lat  upev ujeme 

vruty ( pr m r v tší než 4,5 mm; délka – alespo  dvojnásobek tlouš ky lat  ) na t snící 

samolepící pásky. Lat  prodlužujeme pouze v míst  nad  kontralat mi. Pro zabrán ní vlétnutí 

ptactva osadíme ke spodní hran  kontralat  v trací m ížku Tondach.  

8. Nyní m žeme za ít pokládat pálené st ešní tašky na zna ky, tašky v ad  k sob

p ichycujeme p íchytkami k tomuto typu krytiny ur enými. St ešní tašky, které je t eba 

se íznout, se ízneme na mokré eza ce. Se íznuté tašky budou p ekryty na stranách bo ními 

taškami. Na h eben osadíme la  h ebenovou 50 x40 mm, která je p ipevn ná ke krokvím 

ocelovým držákem z pásoviny a zafixována vruty. Na h ebenovou la  poté upevníme  

p íchytkami h ebená e, které klademe s ohledem na sm r p evládajícího v tru. 
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9. Po uložení všech tašek za neme upev ovat klempí ské výrobky z pozinkovaného 

plechu tl. 0,8 mm (  okapní žlaby, svody, háky, p íponky, dále pak lemování okraje st echy 

bez okapu a lemování prostup  st echou ).  Poté je kompletn  st echa zajišt na proti zate ení 

srážkové vody. 

10. Jakmile máme z vn jší strany hotovo, m žeme za ít s montáží vn  objektu. Mezi 

krokve o výšce 160 mm budou do výšky kleštin šikmo vloženy desky tepelné izolace Isover 

Orsik o tl. 1x160 mm + 1 x 40 mm. Tyto desky v celkové tlouš ce 200 mm budou dále 

vloženy mezi kleštiny rovnob žn  s podlahou. Pod deskami bude provedena parozábrana 

z folie Jutafol N 110. Tato fólie je ur ena pro vytvo ení parot sné vrstvy na vnit ní stran

tepelných izolací. Poslední vrstvou mimo povrchovou úpravu stropu v místnosti bude 

sádrokartonový podhled zav šený šikmo do krokví a vodorovn  do kleštin.  

[ 5 ] Skladba S6 dle projektu – rozložení desek tepelné izolace, parozábrana a pojistná hydroizolace 

11. Posledním bodem technologického postupu je vyklizení a úklid p dního prostoru a 

odstran ní bezpe nostní pásky kolem obvodu domu. 
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b) ur ení chronologického sledu a popis pracovních operací udávající 

jednozna ný postup práce 

Postupn  dle bod  v ásti a). 

c) nej ast ji se vyskytující závady v technologickém postupu a zp sob jejich 

odstra ování 

Mezi nej ast jší závady pat í nedostate ná prostorová tuhost st echy – nežádoucí 

deformace, vychýlení st ešních vazeb z jejich p vodní svislé polohy. Nedostate ná tuhost 

st ešní konstrukce má za následek poruchy st ešní krytiny (nap íklad rozevírání spár mezi 

prvky skládané krytiny), narušuje se také vodot snost st ešní krytiny, což je p í inou zatékání 

vody do vrstev st ešního plášt  a nosné konstrukce. Další možné závady jsou špatné kotvení 

pozednic, spojování d ev ných prvk . 

d) pot ebná opat ení, která je nutno provést po skon ení sm ny a po skon ení 

celého pracovního postupu 

Pot ebná zav trování plné vazby, zakrytí proti dešti. 

e) zp sob provád ní oprav, údržby a ošet ování výsledku innosti 

Nát ry d ev ných prvk  krovu a klempí ských prvk . 

f) za jakých podmínek se provádí p ejímka 

Zhotovitel p edává stavebníkovi dílo pln  zp sobilé k užívání. P ípadné vady a nedod lky se 

napíší do stavebního deníku.

I ) Jakost a kontrola kvality 

a) technické parametry a údaje, které jsou pro výsledek innosti požadovány 

 Prohlášení o shod  použitých výrobk  – zejména folií a minerální izolace. Jakost 

materiálu je kontrolována na dodacím list  a vizuáln  p i p evzetí.   
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b) požadované kontroly a zkoušení 

 Kontrola kvality a jakosti uskute n ných prací kontroluje technický dozor investora,         

pop . sám investor. Dále se kontroluje p evzetí všech dokument  – nap . smlouvy o dílo, 

projektové dokumentace, dokumenty o p evzetí a p edání staveništ . V p ípad  nesrovnalostí 

se provede zápis do stavebního deníku.

c) stanovení p evzetí díl ích prací, které budou zakryty 

Technický dozor investora kontroluje rozm ry, svislost a vodorovnost všech prvk , 

rovnob žnost a pravoúhlost, tuhost, dále pak nap . nát ry prvk  krovu, které budou zakryty           

( pozednice, spoje prvk  krovu ) p ed jejich osazením, dále provedení tesa ských spoj               

a spoj  ocelovými spojovacími prost edky, umíst ní otvor  ( komín, st ešní okna). Dále 

b hem výstavby kontroluje dokonalé uložení a p esahy, správnost a dodržování 

technologických postup , dodržování projektové dokumentace, provedení detail , aj.. 

d) dokumentace o provedených zkouškách, kdo je provádí, kam se zapisují 

 P ípadné zkoušky zapíšeme do stavebního deníku. P i tomto rozsahu prací se zkoušky 

nebudou provád t. U použitý výrobk , zejména izolací a krytiny máme k dispozici certifikáty, 

zajiš ující pot ebné informace ( PO, U, aj. ). 

J ) BOZP 

a) seznam všech bezpe nostních norem, které s k dané innosti vztahují 

 Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci bude provád na v souladu se zákonem . 309/2006 

Sb. o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a s vyhláškou                       

. 601/2006 o bezpe nosti práce a technických za ízení p i stavebních pracích. Dále dle 

na ízení vlády . 591/2006 Sb. požadavky na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na 

staveništích a dle na ízení vlády . 378/2006 Sb. požadavky na bezpe ný provoz a používání 

stroj .  



37 

b) soupis ochranných pom cek a bezpe nostních opat ení 

  Pracovní pom cky – ochranné brýle, bezpe nostní rukavice, pracovní od v, pevná 

obuv s vyztuženou špi kou a bezpe nostní p ilba. P i práci ve výšce nad 1,5 m a nad volnou 

hloubkou je t eba jišt ní pracovník  proti pádu – nap . ochranné zábradlí, ohrazení, lešení, 

sít , poklopy,aj.. Podle BOZP by nem l být žádný pracovník vystaven svévoln  žádnému 

nebezpe í nebo utrp ní úrazu. Každý pracovník je povinen používat osobní ochranné 

pracovní pom cky poskytnuté zam stnavatelem k zajišt ní jeho bezpe nosti p i práci. 

Proškolení pracovník  se zapisuje do stavebního deníku kompetentní osobou. 

Literatura, p edpisy: 

a) seznam použitých a vztahujících se p edpis , norem, lánk , literatury 

Normy SN: 

SN 73 1901 – Navrhování st ech – Základní ustanovení. Praha: Ú ad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 56 stran. 

SN 73 2810 – D ev né stavební konstrukce: Provád ní. Praha: eský normaliza ní institut, 

1993. 12 stran. 

SN 73 3150 – Tesa ské spoje d ev ných konstrukcí. Praha: eský normaliza ní institut, 

1994.  16 stran. 

SN 73 36 10 Navrhování klempí ských konstrukcí. Praha: eský normaliza ní institut, 

2008. 72 stran. 

Vyhlášky: 

Vyhláška . 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby.

Zákony: 

Zákon . 309/2006 Sb. o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. 
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3. Tepeln  technické posouzení stavebních 

konstrukcí 
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a) ST EŠNÍ PLÁŠ  – program Teplo 2010 
  

         [ 5 ] Skladba st echy S6 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Šikmá st echa 

Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0013       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 110 Special  0,0002       0,039  21015,4 
   3  Isover Orsik  0,160       0,0505  1,0 
   4  Isover Orsik  0,040       0,043  1,0 
   5  Jutadach 135  0,0002       0,390  100,0 
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I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,943 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  
  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 Vypo tené hodnoty:  V kci nedochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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b) OBVODOVÁ ST NA SE ZATEPLENÍM – program Teplo 2010 

            

[ 6 ] Skladba obvodové st ny S01

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Obvodová st na po rekonstrukci 

Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)

  
Skladba konstrukce 

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

   1  Omítka vápenná   0,020       0,870    6,0 
   2  Zdivo CP 1   0,450       0,800    8,5 
   3  Lepidlo speciál   0,004       0,570    20,0 
   4  Rockwool Frontrock Max E  0,160       0,036    2,0 
   5  St rkovací hmota + sí ovina  0,004       0,570    20,0 
   6  Penetra ní nát r   0,001       0,600    50,0 
   7  Omítka ETICS minerální   0,025       0,800    20,0 
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I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,953 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  
  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón iní: 0,186 kg/m2,rok 
  (materiál: St rkovací hmota + sí ovina). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   
  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0963 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 2,9734 kg/m2,rok 

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

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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c) PODLAHA V SUTERÉNU ( sklep ) – program Teplo 2010 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   podlaha v suterénu 

Rekapitulace vstupních dat 
 Návrhová vnit ní teplota Ti:  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 

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

   1  Betonová mazanina  0,060       1,230  17,0 
   2  Bitagit S  0,0035       0,210  14400,0 
   3  Rigips EPS P Perimeter  0,100       0,034  30,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,000 = 0,789 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,924 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
   
 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,31 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  
  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  Most   ( nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

III. Požadavek na pokles dotykové teploty ( l. 5.3 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypo tená hodnota: dT10 =  8,81 C 
  POŽADAVEK JE SPLN N. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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d) KOUT OBVOD. ST NY A STROPU VE 3NP – program AREA 2010 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 

Název úlohy:   Kout st ny a stropu 3NP        

 Návrhová vnit ní teplota Ti =     20,00 C 
 Návrh.teplota vnit ního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 
 Teplota na vn jší stran  Te [C]:    -15,00 C 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení nepr svitné konstrukce. 
  Vypo tená hodnota: f,Rsi =   0,937 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

II. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 

  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
   3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap . na základ  grafických výstup
programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn  uznávaná a 
normovaná metodika 
  výpo tu celoro ní bilance v podmínkách dvourozm rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta n  lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  T etí požadavek je ur en pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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DVOUROZM RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT A 
ÁSTE NÝCH TLAK  VODNÍ PÁRY 

 podle SN EN ISO 10211-1 a SN 730540 - MKP/FEM model 

 Area 2010 

 Název úlohy :  Kout st ny a stropu 3NP       
 Zakázka :   Bakalá ská práce               
 Datum :   6.4.2014        

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Základní parametry úlohy : 

 Parametry pro výpo et teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   21.0 C 

 Zadané materiály : 
  .  Název  LambdaX LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2

    1  Omítka vápenná      0.800     0.800     6.000     6.000    1    2    1   13 
    2  Penetra ní nát      0.600     0.600        50        50    2    3    1   13 
    3  St rkovací hmot     0.570     0.570        20        20    3    4    1   13 
    4  Rockwool Frontr    0.036     0.036     4.000     4.000    4    5    1   13 
    5  Lepidlo speciál     0.570     0.570        20        20    5    6    1   13 
    6  Zdivo CP 1          0.800     0.800     8.500     8.500    6    9    1    4 
    7  Omítka vápenná      0.800     0.800     6.000     6.000    9   10    1    4 
    8  Porotherm V nco  0.560     0.560     8.000     8.000    6    7    4    6 
    9  EPS 80 mm           0.040     0.040        40        40    7    8    4    6 
   10  Železobeton + v     1.430     1.430        23        23    8    9    4    6 
   11  Porotherm strop     1.200     1.200        23        23    9   11    4    5 
   12  Železobeton         1.230     1.230        17        17    9   11    5    6 
   13  Omítka vápenná      0.800     0.800     6.000     6.000   10   11    3    4 
   14  EPS T 3500          0.040     0.040        40        40    6   11    6    9 
   15  Jutafol N 110 S     1.950     1.950     42031     42031    6   11    7    8 
   16  Betonová mazani    1.230     1.230        17        17    6   11   10   11 
   17  Lepidlo             0.800     0.800        50        50    6   11   11   12 
   18  Dlažba keramick     1.010     1.010       200       200    6   11   12   13 

 ODHAD CHYBY VÝPO TU: 

 Sou et tepelných tok :     -0.0002 W/m 
 Sou et abs.hodnot tep.tok :     22.1682 W/m 
 Podíl:     -0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek SN EN ISO 10211-1 je spln n. 

 STOP, Area 2010 
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POLE TEPLOT – GRAFICKÝ VÝSTUP ( program AREA 2010 )

TEPELNÉ TOKY – GRAFICKÝ VÝSTUP ( program AREA 2010 ) 
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4. Harmonogram postupu prací pro 

technologickou etapu “St echa“ 



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Stavba celkem 135 hodin 2.6. 14 24.6. 14
2 Předání staveniště a zahájení stavby 2 hodin 2.6. 14 2.6. 14
3 SO 01 Tesařské konstrukce 61 hodin 2.6. 14 12.6. 14 2
4    Osazení pozednic 4 hodin 2.6. 14 2.6. 14
5    Montáž plných vazeb 16 hodin 3.6. 14 4.6. 14 4
6    Osazení plných vazeb  + vaznice 3 hodin 5.6. 14 5.6. 14 5
7    Sloupky kolem komínů 4 hodin 5.6. 14 5.6. 14 6
8    Osazení krokví 14 hodin 6.6. 14 9.6. 14 7
9    Kontralatě a latě 20 hodin 9.6. 14 12.6. 14 8
10 SO 02 Pokrývačské konstrukce 60 hodin 9.6. 14 19.6. 14
11    Pokládka pojistné hydroizolace Jutadach 8 hodin 9.6. 14 10.6. 14 8
12    Pokládka krytiny 40 hodin 12.6. 14 19.6. 14 9
13 SO 03 - klempířské konstrukce 24 hodin 19.6. 14 24.6. 14
14    Okapový systém 24 hodin 19.6. 14 24.6. 14 12

N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P
2.VI. 14 9.VI. 14 16.VI. 14 23.VI. 14 3

Úkol

Rozdělení

Průběh

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Stránka 1

Projekt: Harmonogram bakalářka
Datum: 14.4. 14
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5. Položkový rozpo et technologické etapy 

“St echa“ 



POLOŽKOVÝ ROZPO ET

Rozpo et 0 ást st echa JKSO 803.21
Objekt Rodinný d m eská Lípa - ul. Plynárenská SKP 
840 M rná jednotka m3
Stavba Rekonstrukce Po et jednotek
1 Bakalá ská práce - rozpo et Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpo tu Nabídkový
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové íslo 1111
Rozpo toval Po et list 3

ROZPO TOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 441 904 Oborová p irážka 0

R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 441 904 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0

ZRN+HZS 441 904 Ostatní náklady neuvedené 0

441 904 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

441 904 K
92 800 K

0 K
0 K

534 704 K

Kate ina Pittnerová
Kate ina Pittnerová
Dana Šev íková

zatím neznámý
Kate ina Pittnerová

ZRN+ost.náklady+HZS

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



1 Bakalářská práce - rozpočet Rozpočet:
840 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 762 Konstrukce tesařské

1 762083121 Impregnace dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída 1 a 2 m3 9,57 725,00 6 938,25

2 762085103 Montáž kotevních želez, příložek a táhel kus 27,00 119,00 3 213,00
3 762085111 Montáž svorníků kus 52,00 26,50 1 378,00
4 762332131 Montáž krovu - pravidelné řezivo hran - do 120cm2 m 49,55 123,00 6 094,65
5 762332132 Montáž krovu - pravidelné řezivo hran - do 224cm2 m 242,93 151,00 36 682,43
6 762342202 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm m2 214,52 66,10 14 179,90
7 762342441 Mtž lišta trojúhelník/kontralať m 214,52 8,99 1 928,55
8 762 60516902 Kontralatě Smrk/Jakost 1 m3 0,39 8 865,00 3 448,49
9 762 60517102 Latě Smrk/Jakost 1 pod 25 cm2 m3 1,75 6 485,00 11 322,81
10 762 60596002 Řezivo Smrk/jakost1 - fošny, hranoly m3 9,57 5 219,00 49 945,83
11 998762103 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 6,52 1 255,00 8 182,82

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 143 314,73
Díl: 764 Konstrukce klempířské
12 764391132 Oplechování prostupů střechou - okna, komíny, ZTI Pozink. 

plechem tl. 0,8 mm m 16,90 490,00 8 281,00
13 764425131 Oplechování okraje střechy bez okapu - RŠ 250 mm z 

pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm m 26,80 430,00 11 524,00
14 764 454202 Odpadní trouby z pozink. plechu tl. 0,8 mm DN 100 m 48,93 433,82 21 226,81
15 764216202U00 Odtokový žlab podokapní půlkruhový RŠ 330 mm - 

pozinkovaný plech tl. 0,8 mm m 14,70 439,00 6 453,30
16 998712203 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 4,75 1 598,00 7 588,12

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 55 073,23
Díl: 765 Krytiny tvrdé
17 765 901 707 Hydroizolační folie Jutadach - střecha m2 214,52 117,00 25 099,07
18 765 331016 Pálená střešní krytina Tondach - typ  Bobrovka  - hřebenáče

m 214,52 870,00 186 634,14
19 765 331016 Pálená střešní krytina Tondach - typ  Bobrovka  - hřebenáče

m 26,80 870,00 23 316,00
20 765 331066 Větrací mřížka universální + větrací páska m 28,40 298,11 8 466,32
21 998766203 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m t 1 029,00

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 243 515,54

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Část střecha

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



52 

Seznam použitých výpo etních program

Microsoft Office Word 2010 

Microsoft Office Project 2010 

AutoCAD 2010 

Svoboda, Z.: Výpo tový program Teplo 2010 

Svoboda, Z.: Výpo tový program Area 2010 

Build power 

Microsoft Office Project 

Seznam použité literatury 

- Vyhláška . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

- Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

- Zákon . 183/2006 Sb., stavební zákon a související p edpisy 63  

- Sola , J.: Pozemní stavitelství IV. E-learningový u ební text. VŠB-TU Ostrava, ISBN 

            978-80-248-1475-9. 

- Sola , J.: Poruchy a rekonstrukce zd ných staveb; datum vydání: 22.09.2008, ISBN 

           978-80-247-2672-4 

- Šev íková, H. Realizace staveb III: p ednášky. Ostrava, 2010, [nepublikováno] 

- Vaverka, J. a kol. Stavební tepelná technika a energetika budov. VUT v Brn . 

            nakladatelství VUIUM, 2006. ISBN 0-214-2910-0. 

Seznam internetových zdroj :  

  [ 1,2 ] - http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/materialy-a-vyrobky/cihly-tvarnice/poruchy-    

staveb-kotveni-krovu

  [ 3 ] - http://www.krytiny-strechy.cz/aktuality/?nid=9151-pultove-strechy.html

  [ 4 ] - http://media.tondach.cz/userfiles/file/pdf/produktove-listy/Bobrovka.pdf
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Pod kování 

Za konzultace a odbornou pomoc p i zpracování bakalá ské práce tímto d kuji svému 

vedoucímu bakalá ské práce panu doc. Ing. Jaroslavu Sola ovi, Ph.D.


