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Anotace bakalářské práce 

Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat projekční návrh nízkoenergetického rodinného 

domu a vypracování technologického postupu pro realizaci střechy. Bakalářská práce sestává 

ze 4 částí. První části obsahuje technickou zprávu ke stavební části. Druhá část řeší 

technologický postup realizace střechy. Třetí částí je položkový rozpočet technologické etapy 

„Střecha“. Ve čtvrté části řešíme časový harmonogram technologické etapy „Střecha“. 

Přílohou bakalářské práce je projektová dokumentace. 

 

Annotation of Bachelor’s thesis 

The target of this bachelor’s work has been the designer lowenergy house and development 

technology procedure of implementation roof. Bachelor’s work consist  four part. The first 

part includes technical report for building parts. The second part tackles procedure of 

implementation roof. Of the third part is itemized budget of  technological steps „ Roof“. In 

the fourth part we solve timetable technological steps „Roof“. Annex of bachelor´s work is 

project dokumnentation.  
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Seznam pouţitého značení: 

 

M12, M18 - průměr spojovacího prvku 

 

OSB - dřevoštěpková deska 

 

KZS - kontaktní zateplovací systém 

 

STA - společná televizní anténa 

 

RF - protipožární sádrokartonová deska Rigips 

 

RFI - protipožární impregnovaná sádrokartonová deska Rigips 

 

TN - vruty pro připevnění sádrokartonu do ocelové konstrukce 

 

HUP – hlavní uzávěr plynu 

 

SDK - sádrokarton 

 

Pouţitý software: 

 

- Autodesk AutoCAD 2013 

- BUILDpower S, RTS a.s. 

- Microsoft Office 2010 

- Stavební fyzika 2010 
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8. Ochrana stavby před vnějšími vlivy 

9. Ochrana obyvatelstva 

1.  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

1.1 Zhodnocení staveniště 

Navržená stavba bude po realizaci sloužit jako nízkoenergetický rodinný dům s jednou 

bytovou jednotkou. Stavba se nachází v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem v ulici 

Palackého na stavební parcele č.751. Vjezd k rodinnému domu je ze zpevněné komunikace 

z ulice Palackého. Parcela je mírně svažitá a momentálně zarostlá travnatým povrchem. 

V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna zvýšená úroveň radonu. Veškeré inženýrské 

sítě jsou situovány před vjezdem na parcelu v ulici Palackého. 

1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Umístění rodinného domu na pozemku vychází z tvaru pozemku, přístupu na pozemek           

a dispozičního uspořádání jednotlivých místností domu vzhledem ke světovým stranám. 

Rodinný dům se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím bude mít půdorys 

obdélníka. Maximální půdorysný rozměr objektu bude 12,04 x 9,24 m.  

Fasády domu budou opatřeny hladkou omítkou v odstínech okrové barvy. Sokl objektu bude 

cihlově červený. Rámy vnějších výplní otvorů (okna a vstupní dveře) budou bílé. Střecha 

objektu šikmá sedlová. 

Vstup do objektu bude z ulice Palackého. V objektu je navrženo železobetonové schodiště, 

ze kterého jsou přístupné pokoje v 2. NP. V 1. PP budou umístěny kotelna a sklepní prostory.  

Rodinný dům má vstupní chodbu, ze které je přístupné WC. Na vstupní chodbu navazuje 

chodba s přístupem do pokoje, kuchyňského koutu, obývacího pokoje a schodišťového 

prostoru. Schodiště do 2.NP je vyústěno do chodby, ze které vedou vstupní dveře do koupelny 

a tří pokojů. Po schodišti směrem dolů se sejde do 1. PP, kde jsou umístěny sklepní prostory   

a kotelna. 

 

 

 



  

  

 

   

 

1.3 Řešení vegetačních úprav okolí objektu 

Okolo objektu bude proveden okapní chodníček z kačírku a betonových obrubníků. Zbývající 

část pozemku mimo přístupového chodníku bude ohumusována a oseta trávou. V rohových 

partiích pozemku budou vysázeny skupiny listnatých a jehličnatých stromů a keřů. Mezi ulicí 

Palackého a vstupním chodníkem budou vysázeny stálezelené jehličnaté keře poléhavého 

vzrůstu. 

 

1.4 Řešení přístupu a uţívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu                

a orientace 

Navržené řešení rodinného domu je v plném souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecně 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stavba splňuje 

požadavky § 4, 5, 6, 7, 8, 9 včetně přílohy č. 1 a 3 vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

 

1.5 Kapacity, uţitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění 

 

Rodinný dům 

1.PP                          užitková plocha            77,61 m
2
 

1.NP                                     užitková plocha  77,26 m
2 
 

2.NP                                     užitková plocha  75,84 m
2
  

Obestavěný prostor bytového domu    945,62 m
3
 

Zastavěná plocha bytového domu    111,25 m
2
 

 

Orientace 

Orientace obytných místností je východ – západ. 

 

Osvětlení a oslunění 

Osvětlení a oslunění bytových jednotek je zajištěno okny. 

 

 

 



  

  

 

   

 

1.6  Technické řešení stavby 

 

Výkopy: 

Před započetím výstavby bude provedena skrývka ornice v síle vrstvy cca 200 mm v rozsahu 

půdorysu objektu rozšířeného o cca 1,5 m na každou stranu. Ornice bude deponována           

na staveništi a po dokončení hrubých terénních úprav znovu rozprostřena. Přebytečná ornice 

bude odvezena na skládku.  

Průzkumem byla zjištěna třída těžitelnosti č.2 dle  ČSN 73 3050.  

Výkopy jsou navrženy ve formě hlavní jámy svahované 1:1 vyhloubené na úroveň                   

-4,060 od -1,225 objektu. Výkopy pro základové pasy jsou navrženy ve formě rýh. Vytěžená 

zemina bude dočasně uložena na pozemku investora a bude zpětně použita na zásypy              

a vyrovnání terénu. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. Výkopové práce               

se provedou strojně. Ručně bude provedeno pouze dočištění základové spáry. 

 

Základové konstrukce: 

Základy jsou navrženy jako monolitické základové pasy šířky 600mm. Základové pasy jsou 

navrženy z prostého betonu C 16/20. Základová spára je navržena do hloubky -4,060            

od ±0,000 objektu. Podkladní betonová deska je navržena tl. 150 mm, vyztužena sítí KARI. 

Před vybetonováním podkladní desky musí být provedeny rozvody všech instalačních sítí 

nacházejících se pod deskou. 

 

Hydroizolace: 

Vodorovná i svislá izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti bude provedena z asfaltových 

pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Svislá izolace proti zemní vlhkosti bude chráněna 

netkanou textilií GUNNEX GEOFILL 500g/m² a izolací z expandovaného polystyrenu. 

V koupelnách bude proveden hydroizolační nátěr stěrkou MAPEGUM od f. Mapei. 

 

Svislé konstrukce: 

Svislé nosné obvodové konstrukce jsou z cihel POROTHERM 44 EKO+ profi dryfix. Vnitřní 

nosné zdivo bude z cihel POROTHERM 30 profi drifix. Pro montáž bude použito montážní 

pěny POROTHERM drifix. 

 



  

  

 

   

 

Vodorovné konstrukce: 

Stropní nosná konstrukce jsou navrženy ze stropních nosníků POT a keramických stropních 

vložek MIAKO 15/62,5 PTH. Osová vzdálenost nosníků bude 625mm. Výška zmonolitněné 

konstrukce stropu je 250mm. Pod příčkami budou osazeny nízké tvarovky MIAKO 8/62,5 

PTH a provedeno vyztužení dle návrhu statika. 

Věnce v jednotlivých podlažích budou železobetonové z exteriéru opatřeny věncovkou VT 

8/23,8 a zateplením pěnovým polystyrenem tl. 100mm. Překlady nad otvory jsou z tvarovek 

POROTHERM. 

 

Schodiště: 

Schodiště je navrženo jako jednoramenné vřetenové, železobetonové točité. Výztuž schodiště 

bude provázaná se stropní konstrukcí. Schodiště bude opatřeno ocelovým žárově zinkovaným 

zábradlím. Schodiště bude vetknuté do vnitřního nosného zdiva POROTHERM 30                 

a do vyzděného středového pilíře z plných cihel. 

 

Zastřešení: 

Objekt bude zastřešen sedlovou střechou. Střecha bude zhotovena pomocí tesařské vázané 

konstrukce. Krytina střešní konstrukce bude provedena z ETERNIT DACORA modročerný 

odstín. Tepelná izolace střechy bude provedena pomocí ORSIL ORSIK tl. 260mm položením 

na OSB záklop a vložením mezi krokve s pomocí krokvových nástavců od firmy Rigips.. 

Parotěsnící vrstvu bude tvořit JUTAFOL N 110 SPECIAL. Sklon střechy bude 37
o
. 

 

Komín: 

V objektu bude realizován jednoprůduchový komín z tvarovek SCHIEDEL UNI 20L              

s víceúčelovou šachtou. Rozměr tvarovky je 360x500mm, rozměr průduchu je ∅200mm. 

Komín bude proveden včetně veškerého příslušenství. Výška komína od úrovně 1.PP            

je 11,97m. 

 

Příčky: 

Příčky jsou navrženy z příčkovek POROTHERM 11,5 P+D na maltu vápenocementovou. 

Jedná se o příčky uvnitř rodinného domu. Příčky z příčkovek POROTHERM 11,5 P+D mají 



  

  

 

   

 

laboratorní neprůzvučnost RW=44 dB, po korekci -2 dB je neprůzvučnost zdiva 42 dB. 

Požadovaná je RW=42 dB pro všechny prostory téhož bytu dle stavební ČSN 73 0532/Z1.    

Na WC v 1.NP  bude provedena instalační přizdívka z cihel POROTHERM 11,5 P+D.  

 

Podlahy: 

Nášlapné vrstvy podlah pro jednotlivé prostory jsou uvedeny v legendě místností                  

na příslušných výkresech. Základní typy nášlapných vrstev jsou keramická dlažba a PVC. 

V nadzemních podlažích je na stropní konstrukci provedena kročejová izolace - ISOVER N, 

tl. 30mm a betonová mazanina vyztužená KARI sítí. V 1.PP bude provedena na izolaci proti 

zemní vlhkosti tepelně izolační vrstva - ISOVER EPS 100 Z, tl. 180mm a betonová mazanina 

vyztužená KARI sítí. 

  

Povrchy stěn a stropů: 

Vnitřní povrch stěn a stropů bude opatřen štukovými omítkami. Veškeré omítnuté vnitřní 

povrchy budou opatřeny malbou bílé barvy. 

V koupelně bude proveden keramický obklad do výšky 2,2m. V kuchyni bude proveden 

keramický obklad za linkou. V chodbách a ve sklepních prostorech bude proveden keramický 

soklík. 

Vnější omítky budou stěrkové okrové barvy a budou nataženy na KZS tl. 120 mm.. 

 

Výplně otvorů: 

Vnější výplně otvorů (okna, vstupní dveře) budou dřevěná, zasklená izolačním dvojsklem. 

Barva rámu bude dub. Okna budou dodána včetně vnitřního parapetu. 

Vnitřní dveře bytů budou dřevěné do obložkových zárubní. Vstupní dveře bytů budou dřevěné 

v ocelové zárubni s předepsanou požární odolností. V 1. PP  budou osazeny dřevěné dveře   

do ocelových zárubní.  

Střešní okna budou dřevěná od firmy Velux. 

 

 

 



  

  

 

   

 

Zámečnické konstrukce: 

Zábradlí vnitřního schodiště bude z ocelových uzavřených profilů s výplní z tyčoviny. 

Jednotlivé prvky budou žárově zinkovány. 

 

Klempířské výrobky: 

Veškeré klempířské konstrukce budou z plechu s povrchovou úpravou LINDAB tl. 5mm. 

Jedná se o oplechování parapetů, oplechování konstrukcí a prvků sedlové střechy.  

 

1.7  Napojení na inţenýrské sítě 

Dešťová a splašková voda bude svedena do jednotné městské kanalizační sítě. Vodovodní 

přípojka bude přivedena v DN 50 z městského vodovodního řádu v majetku MěVAK Dvůr 

Králové nad Labem. 

Napojení elektrické energie bude provedeno na stávající rozvod umístěný před stavební 

parcelou. Bude vybudován elektrický rozvaděč, jenž bude zabudován v oplocení. 

Přípojka plynovodu bude připojena z hlavního řádu a vedle elektrorozvaděče bude vybudován 

HUP. 

Výjezdem přímo z pozemku bude stavební parcela napojena na místní komunikaci. 

 

1.8 Řešení dopravní infrastruktury 

Vstup pro pěší bude řešen od stávající komunikace pomocí chodníku ze zámkové dlažby. 

 

1.9 Vliv stavby na ţivotní prostředí 

Při dodržení všech technologických předpisů a norem nebude mít stavba žádné negativní 

důsledky na životní prostředí. Veškeré stavební odpady a stavební suť budou odvezeny        

na místní řízenou skládku. Splaškové a dešťové vody budou svedeny do společné kanalizační 

sítě. Rodinný dům bude vytápěn pomocí plynového kotle. Odvětrání bude provedeno skrz 

nosné zdivo do venkovního prostoru. 

1.10 Výchozí zaměření a průzkum 

Projektová dokumentace byla vypracována na základě místního zaměření, fotodokumentace   

a přání stavebníka. 

 

 

 



  

  

 

   

 

1.11 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při výstavbě rodinného domu bude postupováno dle projektové dokumentace a budou 

dodržovány normy ČSN. Pracovníci na staveništi budou dodržovat vyhlášku č. 309/2006 Sb. 

o bezpečnosti a ochraně zdraví. 

 

2. Statické posouzení objektu 

Statické posouzení není součástí projektu. 

 

3. Poţární posouzení objektu 

Požární posouzení není součástí projektu. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a ţivotního prostředí 

S odpady, které vzniknou při výstavbě rodinného domu, bude zacházeno v souladu                

se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. Vzniklé stavební odpady budou tříděny odbornou 

firmou, budou recyklovány nebo uloženy na skládku. Při realizaci vznikne stavební suť, která 

bude náležet do stavebních a demoličních odpadů. 

 

5. Nakládání s odpady  

Při výstavbě je nutno: 

- co nejvíce minimalizovat vznikání odpadů 

- odpady co nejefektivněji třídit 

- zapojit do recyklace i dodavatelské firmy 

 

6. Ochrana proti hluku 

Projektem není řešeno, stavba se nachází v klidové zástavbě rodinných domů. 

 

7. Úspora energií 

Vnější obálka objektu bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540 a vyhlášku č. 291/2001. 

Úspora energie bude zajištěna také vhodným umístěním rodinného domu. 

8. Ochrana stavby před vnějšími vlivy 

V okolí nejsou žádné vlivy, které by omezovaly výstavbu rodinného domu. 

 

 



  

  

 

   

 

9. Ochrana obyvatelstva 

Staveniště bude oploceno provizorním oplocením a zábranami. 

 

Část: II 

 

1. Informace pro realizaci stavby: 

 

- Před začátkem realizace šikmé střechy bude přeměřena svislost hrubé stavby včetně 

dvou štítů a vnitřního nosného zdiva. 

- Veškeré řezivo bude na staveništi roztříděno a uloženo na prokládky. 

- Veškeré měřící pomůcky jako metry a vodováhy, by měly být kalibrovány,              

aby nedocházelo k nepřesnostem při měření. 

- Při použití staršího hraněného řeziva, bude toto řádně odhřebíkováno. 

- Hraněné řezivo bude vysušeno na přijatelnou úroveň, aby bylo předejito případnému 

výraznému kroucení a rozeschnutí. 

- Veškeré řezivo bude před použitím opatřeno ochranným nátěrem proti houbám            

a dřevokaznému hmyzu (např. Bochemit, Lignofix atd.) Veškeré případné zářezy        

a zkracování řeziva budou rovněž opatřeny nátěrem. 

- Vaznice budou přeplátovány přímo nad vnitřním nosným zdivem. 

- Překrytí paropropustné folie bude minimálně 100 mm. 

- Před osazením dešťových žlabů bude provedena kontrola spádu žlabových háků. 

- Před zaklopením SDK deskami bude provedena kontrola správného provedení tepelné 

izolace, parotěsné zábrany a provedení veškerých instalací, které budou vedeny       

nad záklopem SDK. 

- Před začátkem finálního tmelení SDK bude s investorem dohodnuta jeho kvalita. 

- Před malbou bude zkontrolována rovinatost celé konstrukce SDK a provedení 

protažení stykových hran akrylovým tmelem. 

 

2. Stavební materiály: 

 

Základní materiály: 

- Hraněné řezivo, pila Heřmanice – Stanislav Němec 

- Desky OSB, Bios Dobříš 



  

  

 

   

 

- Paropropustná folie Tyvek 

- Poplastované klempířské výrobky Lindab 

- Střešní krytina Eternit Dacora 

- Tepelná Izolace Orsik, Orsil Častolovice 

- Střešní okna Velux 

- Sádrokartony a ocelová konstrukce Rigips 

- Půdní výklopné schodiště  Jaap Lusso PP 

 

Pomocné materiály a nářadí: 

- Spojovací prostředky Hašpl (hraněné řezivo, desky OSB, klempířské konstrukce, 

střešní krytina). 

- Materiál Rigips (vruty TN, skelná páska, základní a finální tmel, brusná mřížka, 

oboustranná lepící páska, lepící stříbrná páska na parotěsnou zábranu). 

- Tesařské nářadí – motorová pila, vrtačka, úhlová pila, sada dlát, tesařské kladivo, 

teslice, úhelnice.  

- Klempířské nářadí – nůžky na plech, kleště, kladivo, svařovačka, páječka, sekáč, 

razidlo, vrtačka. 

- Pokrývačské nářadí – pokrývačské kladivo, sponkovačka, plynová hřebíkovačka, ruční 

nůžky na vláknocementovou krytinu, měřítko na rozteč latí, šňůrovačka, střešní vozík. 

- Sádrokartonářské nářadí – sponkovačka, odlamovací nůž, ruční brus na sádrokarton, 

sada nerezových špachtlí, nůžky na plech, vrtačka, ruční utahovačka, řezák                

na sádrokarton. 

 

3. Připravenost staveniště: 

 

Na staveništi bude pro montáž střešní konstrukce zajištěný elektrický proud. Z rozvaděče 

umístěného na kraji stavební parcely bude na místo stavby přiveden pomocí prodlužovacích 

kabelů. Z prodlužovacích kabelů bude zajištěno osvětlení pomocí stavebních halogenových 

světel a také připojení stavebních strojů. 

Voda na staveniště bude zajištěna pomocí nové vodovodní přípojky a na místo použití bude 

rozvedena pomocí gumových hadic. 

 

 



  

  

 

   

 

4. Převzetí staveniště před nástupem jednotlivých řemesel: 

 

Před nástupem tesařské firmy bude zkontrolována připravenost hrubé stavby. Bude změřena 

pravoúhlost a výškové vyzdění obvodového a vnitřního nosného zdiva. Před zahájením 

tesařských prací musí být dodržena technologická přestávka pro vytvrdnutí betonu 

v obvodovém věnci.  

Před nástupem pracovníků, kteří provedou osazení střešních oken, bude provedena kontrola 

správnosti montáže záklopu OSB a vzdálenosti mezi krokvemi. 

Po nástupu klempířské firmy bude provedena kontrola ukončení záklopu a jeho celková 

rovinatost. 

Při nástupu pokrývačské firmy bude provedena kontrola položených klempířských konstrukcí. 

Před firmou, která bude provádět sádrokartonové konstrukce bude provedena kontrola 

tepelných izolací, případné závady, vedoucí k vytvoření tepelného mostu, budou odstraněny. 

Před nástupem každé firmy, bude převzetí staveniště zapsáno do stavebního deníku. 

 

5. Personální obsazení a kvalifikace pracovníků: 

 

Tesařské práce – 1x předák, 1x tesař, 2x pomocný dělník,  

- oprávnění pro provozování tesařských prací 

 

Klempířské práce – 1x předák, 1x klempíř 

- oprávnění pro provozování klempířských prací 

 

Pokrývačské práce – 1x předák, 1x pokrývač, 1x pomocný dělník 

- oprávnění pro provozování pokrývačských prací 

 

Sádrokartonářské práce – 1x předák, 2x sádrokartonář 

- oprávnění pro provozování sádrokartonářských prací 

 

 

 

 

 



  

  

 

   

 

6. Ochranné pracovní pomůcky: 

 

Všichni pracovníci firem budou proškoleni v BOZ. Při práci na staveništi budou používat 

pracovní ochranné pomůcky určené k výkonu jejich práce. Jedná se o ochranné rukavice, 

brýle, přilby, respirátory, zajišťovací pomůcky pro práci ve výškách. 

 

7. Popis technologického postupu prací:  

 

7.1 Přípravné práce před osazením pozednic 

Před osazením pozednic je nejprve třeba zkontrolovat rovinatost především v horizontálním 

směru. Případné drobné nerovnosti na železobetonovém věnci budou řešeny pomocí 

dřevěných anebo kovových podkladů. Dále je třeba rozměřit pravoúhlost stavby,                 

aby se předešlo případné nutnosti měnit dřevěnou šablonu při montáži jednotlivých vazeb      

a tím i k prodloužení času stavby a zvýšení její pracnosti. Případné malé nedostatky             

při přeměření je možno eliminovat pomocí malého posunutí v horizontálním směru             

tak, aby se dosáhlo požadovanému pravoúhlému umístění vázané konstrukce. 

 

7.2 Osazení kotvících prvků 

Nejprve se provede rozměření umístění kotvících prvků na železobetonovém věnci. Největší 

přípustná vzdálenost prvků od sebe je 2 m. Následně se provede navrtání hloubky cca 150 

mm vrtákem  průměru 20 mm. Vyvrtané díry se vyčistí pomocí proudu vzduchu a do otvoru 

se aplikuje chemická kotva Hilti HIT-HY 15O. Okamžitě po aplikaci chemické kotvy           

se do otvoru vloží šroubovice M 18. Šroubovice délky 1m se před vložením nařeže na tři 

stejné díly. Z jedné šroubovice budou tedy vyrobeny tři kotvící prvky. 

 

7.3 Uloţení pozednic na ţelezobetonový věnec 

Do dřevěných pozednic 100x160mm se navrtají pomocí vrtáku potřebné otvory tak, aby bylo 

možné jejich nasunutí na předem osazené kotvící prvky. Případné nerovnosti (prohnutí, 

rotace) pozednic se eliminuje pomocí dřevěných a kovových podkladů a oproti kotvícím 

prvkům zvětšeným  průměrem  vyvrtaných otvorů v pozednicích. Po nasunutí pozednic        

na kotvící prvky se provede jejich fixace pomocí matek M18 s velkoformátovou podložkou. 

Uvolnění matek se předejde pomocí vložené pérové podložky a dále je možno zabránit jejímu 

povolení pomocí bodového sváru matky a šroubovice. 



  

  

 

   

 

7.4 Montáţ vaznic 

Vaznice budou uloženy na obvodové a vnitřní nosné zdivo. Zdivo bude vyzděno do potřebné 

výšky tak, aby spodní hrana vaznice ležela na předem připraveném lůžku. Ke spojení 

jednotlivých kusů hraněného řeziva dojde nad vnitřním nosným zdivem pomocí přeplátování. 

Spoje budou k sobě zajištěny ocelovými kramlemi. 

 

7.5 Montáţ krokví 

Montáž jednotlivých krokví bude probíhat postupně. Nejprve bude z pomocných prken 

zhotovena šablona. Šablona bude rozměřena na staveništi pomocí již uložených pozednic       

a vaznic. Bude do ní vyřezáno osedlání krokví a budou podle ní všechny krokve vyřezány. 

Následně budou krokve po protilehlých dvojicích osazeny na místo. Ve vrcholu budou krokve 

spojeny pomocí šroubovice M 12, matek, podložek a ocelových hmoždíků Bulldog, které 

budou mezi ně vloženy. 

 

                                      

    Obr.1 Osedlání krokve na pozednici [1]                            Obr.2 Osedlání krokve na vaznici [1] 

 

7.6 Montáţ kleštin 

Každá dvojice krokví bude pod vaznicí zpevněna pomocí dvojice kleštin. Kleštiny budou 

sloužit jako podpora vaznic a zpevnění střechy v příčném směru. Dvojice kleštin bude spojena 

skrz krokve pomocí šroubovice M 12, matek, podložek a dvou podložek Bulldog. 

 



  

  

 

   

 

 

Obr.3 montáž kleštin [2]    

 

7.7 Montáţ bednění OSB 

Na již provedenou konstrukci bude před montáží bednění připevněna paropropustná izolace 

folií Tyvek. Folie bude ke krokvím připevněna pomocí sponkovačky nebo speciálních hřebíků 

s širokou hlavičkou. Pokládka pásů izolace bude ve vodorovném směru prováděna                

od spodního okraje střechy směrem k hřebenu v délce 3,1 m. Na krokve budou přes difůzní 

folii namontované kontralatě vymezující vzduchovou ventilační mezeru Po montáži kontralatí 

bude proveden záklop pomocí desek OSB šířky 18 mm. Jednotlivé desky budou ke krokvím 

přišroubovány pomocí vrutů. Desky OSB budou pokládány svou delší stranou souběžně 

s hřebenem a při jejich pokládání bude dodržován systém střídavé výměny spár. Tím bude 

dosaženo zesílení střešní konstrukce a nad jednotlivými krokvemi nevznikne průběžná spára. 

Ventilační mezera bude ukončena páskou proti hmyzu hnědé barvy. 

 

Obr.4 Dvouplášťová bedněná střecha [3]    

 

 



  

  

 

   

 

7.8 Montáţ střešních oken a střešního výlezu 

Po dokončení bednění budou pozváni pracovníci, jenž osadí střešní okna a komínový výlez  

na střechu. Po vybalení všech výrobků bude zkontrolována jejich kompletnost a nepoškozený 

stav. Z rámu budou vyjmuty přepravní prvky a budou sejmuty ochranné folie. Ve střešním 

bednění budou vyměřeny otvory pro osazení střešních oken a střešního výlezu.                     

Při vyměřování bude využito vodováhy na vyměření přesného horizontálního a vertikálního 

směru. Následně se do připravených otvorů osadí rámy oken a střešního výlezu. Připevnění 

rámů bude provedeno pomocí kovových úchytek a vrutů. Do osazených rámů budou vsazena 

střešní okna a rámy oken budou opatřeny pojistnou hydroizolační folií.. Montáž bude 

ukončena osazením systémových prvků oplechování a začištěním difuzní folie Tyvek. 

 

                                              Obr.5 Osazené střešní okno Velux [4]    

 

7.9 Montáţ oplechování střechy 

Po obednění střechy se provede zaměření klempířských prvků. Veškeré prvky budou 

vyrobeny z materiálu Lindab hnědé barvy. Po zaměření se jednotlivé prvky předem vyrobí 

v klempířské dílně a posléze se přivezou na staveniště. Na bednění budou připevněny 

závětrné lišty a nadokapní plechy. 

 

7.10 Pokládka krytiny 

Krytina střechy bude zhotovena z vláknocementových šablon Eternit Dacora černé barvy. 

Krytina bude položena na bednění z OSB desek a difůzně otevřenou folii Dekten. Před 

pokládkou krytiny se plocha střechy rozměří dle zvoleného systému krytí střešních šablon      

a budou osazeny žlabové háky, které se zapustí do bednění.  Pokládka krytiny bude 

postupovat od okapu diagonálně směrem k hřebení a bude dodržováno požadované výškové   



  

  

 

   

 

a boční krytí. Krytí plochy u hřebene bude provedeno hřebenovou lemovkou. Hřebenové 

lemovky budou ukončeny tak, že lemovky z jedné strany budou přes lemovky ze strany druhé 

přesazeny o 4 až 6 cm. Lemovky budou k sobě doraženy co nejtěsněji, aby se zabránilo 

průniku vlhkosti. Současně s pokládkou krytiny bude provedeno oplechování komínu 

Schiedel Uni. 

 

                                    Obr.6 Založení střešní krytiny Eternit Dacora [5]    

 

7.11 Montáţ střešních doplňků 

Ke střešní krytině Eternit Dacora se dodávají háky sloužící k zachytávání sněhu.  Pro výpočet 

jejich množství bude použita technologická tabulka. Pro montáž ventilačních prostupů            

a prostupu pro montáž stožáru STA budou použity specializované výrobky ETERNIT 

DACORA s nenasákavou vložkou. 

 

 

                                           Obr.7 Namontované sněhové háky [6]    

 

 



  

  

 

   

 

7.12 Obloţení palubkami 

Pro obložení palubkami bude zhotoven pomocný rošt ze střešních latí. Rošt bude připevněn 

pomocí vrutů z boku do krokví. Obložení bude provedeno smrkovými palubkami TATRAN 

tl. 18 mm. Před montáží budou palubky opatřeny nátěrem REMMERS Aidol HK-Lasur odstín 

Teak. Montáž palubek P+D k dřevěnému roštu bude pomocí vrutů. Po namontování budou 

hlavičky vrutů zaslepeny pomocí záslepek hnědé barvy. 

 

7.13 Vloţení tepelné izolace mezi krokve 

Po kompletním zakrytí střešního prostoru přijde na řadu montáž první vrstvy tepelné izolace 

vložené mezi krokve. Izolace bude vložena pouze v pásu šířky 3,1 m od pozednice                

ke kleštinám. Izolace ORSIK tl. 160 mm bude vložena mezi krokve a proti vypadnutí 

zajištěna pomocí drátěné sítě. Drátěná síť bude zhotovena střídavým připevňováním 

odvíjeného drátu mezi dvěma krokvemi. Drát bude ke krokvím připevněn pomocí hřebíků 

s širokou hlavičkou.  Jednotlivé desky izolace budou do takto vytvořeného prostoru vloženy 

zasunutím od kleštin směrem dolů. Před vložením bude provedena kontrola vlhkosti dřeva.  

 

                                       Obr.8 Vložení tepelné izolace mezi krokve [7]    

 

7.14 Zaklopení půdního prostoru a poloţení tepelné izolace 

Půdní prostor bude od podkrovního oddělen pomocí záklopu z OSB desek tl. 18 mm. Desky 

budou položeny v šířce 4,3 m  a v délce celého půdního prostoru. Desky budou ke kleštinám 

připevněny pomocí ocelových vrutů. Na takto vytvořenou plochu bude ve dvou vrstvách 

volně položená tepelná izolace Orsik tl. 160 a 100 mm. Přístup do půdního prostoru bude 

zajištěn pomocí půdních schodů Jaap Lusso PP. 

 



  

  

 

   

 

7.15 Montáţ krokvových nástavců a parozábrany 

Pro vložení druhé vrstvy izolace ORSIK tl. 100 mm bude využito krokvových nástavců        

od firmy Rigips. Rastr za pomocí nástavců bude proveden na šikmé části půdního prostoru. 

Krokvové nástavce budou ke krokvím z boční strany montovány pomocí dvou vrutů. Rastr 

nástavců je dán ve svislém směru osovou vzdáleností krokví a ve vodorovném směru budou 

montovány 750 mm od sebe. Parozábrana Jutafol N 110 special bude pomocí oboustranných 

lepících pásek nalepena na konce krokvových nástavců a bude provedeno přelepení spojů. 

V případě nutnosti, je možné vloženou tepelnou izolaci fixovat pomocí pavučiny z vázacího 

drátu. 

          

Obr.9 Montáž krokvového nástavce [8]       Obr.10 Skladba izolace s krokvovými nástavci [8]    

 

7.16 Montáţ ocelového roštu SDK 

V šikmé části půdního prostoru se ke spodnímu líci krokevních nástavců namontují přímé 

závěsy pro ukotvení CD profilů z rigidurizovaného plechu. Jedná se o profily speciálně 

upravené perforací, tím je dosaženo zvýšené nosnosti těchto profilů. Ve vodorovné stropní 

části bude rošt montován také pomocí přímých závěsů, ale nebude zde možnost vložení 

izolace. Zateplení tohoto prostoru je řešeno položením tepelné izolace na záklop z OSB. 

Spojování profilů je zajištěno pomocí spojek. Spojování musí být prováděno na vazbu        

tak, aby nedocházelo ke spojům v jednotlivých řadách nad sebou. Zkracování na potřebnou 

délku bude provedeno pomocí nůžek na plech a zalomením. Rastr z profilů bude proveden 

v celém půdním prostoru.  



  

  

 

   

 

 

                                            Obr.11 Montáž ocelového roštu [9]    

 

7.17 Osazení půdních schodů JAAP 

Při rozměření a montáži ocelového roštu bude zároveň zaměřena i poloha půdního schodiště. 

Půdní stahovací schodiště JAAP bude vsazeno mezi dvě kleštiny a fixováno pomocí 

vložených dřevěných trámků. Pro montáž budou použity komponenty, které obsahuje dodaný 

komplet od firmy JAAP. Otvor v záklopu z desek OSB bude vyříznut pomocí ruční přímočaré 

pily. 

  

Obr.12 Připravený otvor pro osazení schodů [10]       Obr.13 Montážní schéma [11]                                

 

7.18 Montáţ sádrokartonového opláštění 

Po montáži ocelového roštu a stahovacího schodiště bude celý půdní prostor zaklopen 

sádrokartonovými deskami. Budou použity protipožární desky RF od firmy Rigips. 

V koupelně, kde bude zvýšená vlhkost, budou namontovány protipožární impregnované 

desky RFI. Desky budou k ocelové konstrukci šroubovány pomocí samořezných vrutů TN   



  

  

 

   

 

dl. 35 mm. Vzdálenost vrutů u šikmé konstrukce bude 250 mm a u stropní konstrukce 170 

mm. Montáž desek bude prováděna vždy delší stranou kolmo na směr montáže profilů. Desky 

budou dle potřeby kráceny a ořezávány do potřebných tvarů. Deska se nejprve rozměří         

na podlaze a tužkou nakreslí potřebný tvar. Poté se ostrým nožem z jedné strany nařízne         

a přes hranu zalomí. Následně se z druhé strany pomocí nože deska dořízne. Před osazením  

na určené místo bude lom desky po celé délce seříznut, aby bylo možno provést zatmelení 

spojů desek. Při montáži v žádném případě nesmí dojít k tomu, aby spáry desek tvořili kříž. 

 

                                           Obr.14 Opláštění půdního prostoru [12]                                

 

7.19 Finální úprava SDK konstrukcí 

Po kompletním zaklopení půdního prostoru bude provedeno vytmelení a finální vybroušení 

sádrokartonu. Do styků desek bude vložena skelná páska a veškeré spáry a vruty budou        

ve dvou krocích přetmeleny nerezovou stěrkou tmelem Rigips Rifino Top. Stěrkou                

se následně odstraní přebytečný tmel z povrchu záklopu a bude provedena finální úprava 

tmelem Rigips ProMix Mega. Po zatvrdnutí bude celý povrch přebroušen jemnou brusnou 

mřížkou.  

  

8. Před realizací je nutno se zaměřit především na: 

 

- Nedostatečné rozměření stavby před začátkem realizace střechy. 

- Nedostatečně dlouhá doba od betonáže věnce při osazování držáků pozednic. 

- Příliš vlhké řezivo, dochází k jeho zkroucení. 

- Nedostatečně naimpregnované řezivo v místech řezů. 



  

  

 

   

 

- Nerovně založené bednění a průběžné spáry na krokvích. 

- Okapní háky nemají potřebný sklon pro odvod vody do svodů. 

- Při vkládání tepelné izolace nedodržená pracovní kázeň. 

- Nedostatečně přelepené spoje v parotěsné izolaci. 

- Nedobře zhotovený ocelový rošt SDK, vznikají ostré hrany a tvoří se plíseň. 

- Nedokonale vytmelené spoje SDK desek, jsou viditelné nerovnosti. 

 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi: 

 

Veškeré pracovní procesy jenž budou při výstavbě realizovány se musí řídit normami  

§ 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.), zákoník práce č. 262/2006 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

   

 

Část: III  

Poloţkový rozpočet technologické etapy „ Střecha “ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

  

 

   

 

 
 



  

  

 

   

 

 



  

  

 

   

 

Část: IV  

Harmonogram technologické etapy „ Střecha “ 

 

 
 



  

  

 

   

 

 

 

 
 

 

 



  

  

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 



  

  

 

   

 

 

 

 
Pouţitá literatura – internetové stránky: 



  

  

 

   

 

[1] www.krytiny-strechy.cz 

[2] www.pasivlubna.cz 

[3] www.levnestavebniny.cz 

[4] www.strechyjokl.eu 

[5] www.stavitelstvistrechy.cz 

[6] http://kvstrechy-cz.rajce.idnes.cz 

[7] www.nazeleno.cz 

[8]  www.bydleni.cz 

[9]  www.ceskestavby.cz 

[10]  www.jaknadrevostavbu.cz 

[11]  www.saaf.cz 

[12]  http://forum.tzb-info.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 - Tepelné posouzení obvodového pláště 

http://www.krytiny-strechy.cz/
http://www.pasivlubna.cz/
http://www.levnestavebniny.cz/
http://www.strechyjokl.eu/
http://www.stavitelstvistrechy.cz/
http://kvstrechy-cz.rajce.idnes.cz/
http://www.nazeleno.cz/
http://www.bydleni.cz/
http://www.ceskestavby.cz/
http://www.jaknadrevostavbu.cz/
http://www.saaf.cz/
http://forum.tzb-info.cz/


  

  

 

   

 

 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 

 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 

 

 Teplo 2010 

 

 

 Název úlohy :  Obvodové zdivo 

 Zpracovatel :  Viktor Petera 

 Zakázka :   

 Datum :  18.3.2014 

 

 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 

 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

 

 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-] 

 Ma[kg/m2] 

  1  Malta vápenoce   0.0100    0.9700   840.0   1850.0        14.0   

0.0000 

  2  Porotherm 44 E   0.4400    0.1060  1000.0    640.0         5.0   

0.0000 

  3  Rigips EPS 70   0.1200    0.0390  1270.0     15.0        20.0   0.0000 

  4  Baumit silikát   0.0020    0.8600   920.0   1600.0       130.0   0.0000 

 

 Okrajové podmínky výpočtu : 

 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 

         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 

         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 

 

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

           

    1        31    21.0   53.9  1339.7    -2.4   81.2   406.1 

    2        28    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 

    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.0   79.5   602.1 

    4        30    21.0   57.8  1436.7     7.7   77.5   814.1 



  

  

 

   

 

    5        31    21.0   60.9  1513.7    12.7   74.5  1093.5 

    6        30    21.0   64.0  1590.8    15.9   72.0  1300.1 

    7        31    21.0   65.7  1633.0    17.5   70.4  1407.2 

    8        31    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 

    9        30    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 

   10        31    21.0   58.0  1441.6     8.3   77.1   843.7 

   11        30    21.0   56.9  1414.3     2.9   79.5   597.9 

   12        31    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 

           

 

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

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 

 Počet hodnocených let :      1 

 

 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

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

 

 Tepelný odpor konstrukce R :         7.24 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.135 W/m2K 

 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 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 :    2.7E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :      11697.3 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          2.1 h 

 

 

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

 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.87 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.967 

 

 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 

 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 

  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 

  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 

           

    1    14.7   0.732    11.3   0.586    20.2   0.967    56.5 

    2    15.3   0.741    11.9   0.584    20.3   0.967    58.6 

    3    15.6   0.698    12.1   0.507    20.4   0.967    59.0 

    4    15.8   0.610    12.4   0.351    20.6   0.967    59.4 

    5    16.6   0.474    13.2   0.057    20.7   0.967    61.9 

    6    17.4   0.298    13.9  ------    20.8   0.967    64.7 

    7    17.8   0.095    14.3  ------    20.9   0.967    66.2 

    8    17.7   0.172    14.2  ------    20.9   0.967    65.6 



  

  

 

   

 

    9    16.8   0.450    13.3  ------    20.7   0.967    62.4 

   10    15.9   0.596    12.4   0.325    20.6   0.967    59.5 

   11    15.6   0.700    12.1   0.510    20.4   0.967    59.0 

   12    15.5   0.743    12.0   0.585    20.3   0.967    59.1 

           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 

   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 

 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 

 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 

         

 tepl.[C]:   19.9   19.8    1.1  -12.8  -12.8 

 p [Pa]:   1367   1333    805    229    166 

 p,sat [Pa]:   2318   2312    660    201    201 

 

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

 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující mnoţství 

 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 

           

    1   0.4500    0.5530   3.564E-0008 

 

 Celoroční bilance vlhkosti: 

  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.042 kg/m2,rok 

 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       2.271 kg/m2,rok 

  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 

 

 

 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 

 

 Roční cyklus č.  1 

 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 

 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní 

páry 

 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými 

mosty 

 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 

 

 STOP, Teplo 2010 

 



  

  

 

   

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ VYHLÁŠKY č. 

148/2007 Sb. 
 

 Název konstrukce:   Obvodové zdivo 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 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  Malta vápenocementová  0,010       0,970  14,0 

   2  Porotherm 44 EKO+ na maltu Por  0,440       0,106  5,0 

   3  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  0,120       0,039  20,0 

   4  Baumit silikát  0,002       0,860  130,0 

 

 I. Poţadavek na vnitřní povrchovou teplotu (§4, odst.1, bod a1) vyhlášky) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  Na vnitřním povrchu plošné konstrukce nedochází ke kondenzaci vodní páry a růstu 

plísní. 

  Konstrukce má minimální poţadovaný tepelný odpor podle §4, odst.1, bod a1) 

vyhlášky. 

  

 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. Poţadavek na součinitel prostupu tepla (§4, odst.1, bod a2) vyhlášky) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 

  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  Konstrukce splňuje poţadavky na nejvýše přípustný součinitel prostupu tepla. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 



  

  

 

   

 

 III. Poţadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (§4, odst.1, bod a3) vyhlášky) 

  

 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 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,054 kg/m2,rok 

  (materiál: Rigips EPS 70 F Fasádní (1)). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,054 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0419 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,2705 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  Pokud kondenzace nenastává v materiálu, který by ji principiálně nesnášel, 

  není ohroţena funkce konstrukce po dobu její předpokládané ţivotnosti. 

 

 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 

 

 

 

 

Příloha č.2 - Tepelné posouzení střešního pláště 



  

  

 

   

 

 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 

 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 

 

 Teplo 2010 

 

 

 Název úlohy :  Střecha 

 Zpracovatel :  Viktor Petera 

 Zakázka :   

 Datum :  18.3.2014 

 

 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 

 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

 

 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-] 

 Ma[kg/m2] 

  1  Sádrokarton   0.0012    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 

  2  Jutafol N 110   0.0002    0.3900  1700.0    440.0    210154.0   0.0000 

  3  Isover Orsik   0.2600    0.0430   840.0     30.0         1.0   0.0000 

  4  Tyvek Soft   0.0002    0.3500  1470.0    330.0       111.0   0.0000 

  5  OSB desky   0.0180    0.1300  1700.0    650.0        50.0   0.0000 

  6  Dekten   0.0002    0.3900  1700.0    575.0       100.0   0.0000 

 

 Okrajové podmínky výpočtu : 

 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 

         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 

         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 

 

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

           

    1        31    21.0   53.9  1339.7    -2.4   81.2   406.1 

    2        28    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 

    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.0   79.5   602.1 

    4        30    21.0   57.8  1436.7     7.7   77.5   814.1 



  

  

 

   

 

    5        31    21.0   60.9  1513.7    12.7   74.5  1093.5 

    6        30    21.0   64.0  1590.8    15.9   72.0  1300.1 

    7        31    21.0   65.7  1633.0    17.5   70.4  1407.2 

    8        31    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 

    9        30    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 

   10        31    21.0   58.0  1441.6     8.3   77.1   843.7 

   11        30    21.0   56.9  1414.3     2.9   79.5   597.9 

   12        31    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 

           

 

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

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 

 Počet hodnocených let :      1 

 

 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

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

 

 Tepelný odpor konstrukce R :         6.19 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.158 W/m2K 

 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 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 :    2.5E+0011 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         67.5 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          2.6 h 

 

 

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

 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.69 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.961 

 

 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 

 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 

  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 

  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 

           

    1    14.7   0.732    11.3   0.586    20.1   0.961    57.0 

    2    15.3   0.741    11.9   0.584    20.2   0.961    59.0 

    3    15.6   0.698    12.1   0.507    20.3   0.961    59.4 

    4    15.8   0.610    12.4   0.351    20.5   0.961    59.7 

    5    16.6   0.474    13.2   0.057    20.7   0.961    62.1 

    6    17.4   0.298    13.9  ------    20.8   0.961    64.8 

    7    17.8   0.095    14.3  ------    20.9   0.961    66.2 

    8    17.7   0.172    14.2  ------    20.8   0.961    65.7 



  

  

 

   

 

    9    16.8   0.450    13.3  ------    20.7   0.961    62.5 

   10    15.9   0.596    12.4   0.325    20.5   0.961    59.8 

   11    15.6   0.700    12.1   0.510    20.3   0.961    59.4 

   12    15.5   0.743    12.0   0.585    20.2   0.961    59.5 

           

 

 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]:   19.7   19.7   19.7  -12.1  -12.1  -12.8  -12.8 

 p [Pa]:   1367   1367    197    190    190    167    166 

 p,sat [Pa]:   2292   2288   2288    216    216    202    202 

 

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

 

 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.062E-0009 kg/m2s 

 

 

 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 

 

 Roční cyklus č.  1 

 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 

 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní 

páry 

 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými 

mosty 

 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 

 

 STOP, Teplo 2010 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

   

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ VYHLÁŠKY č. 

148/2007 Sb. 
 

 Název konstrukce:   Střecha 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 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  Sádrokarton  0,0013       0,220  9,0 

   2  Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  210154,0 

   3  Isover Orsik  0,260       0,043  1,0 

   4  Tyvek Soft  0,0002       0,350  111,0 

   5  OSB desky  0,018       0,130  50,0 

   6  Dekten  0,0002       0,390  100,0 

 

 I. Poţadavek na vnitřní povrchovou teplotu (§4, odst.1, bod a1) vyhlášky) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,015 = 0,796 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  Na vnitřním povrchu plošné konstrukce nedochází ke kondenzaci vodní páry a růstu 

plísní. 

  Konstrukce má minimální poţadovaný tepelný odpor podle §4, odst.1, bod a1) 

vyhlášky. 

  

 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. Poţadavek na součinitel prostupu tepla (§4, odst.1, bod a2) vyhlášky) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 

  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  Konstrukce splňuje poţadavky na nejvýše přípustný součinitel prostupu tepla. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 



  

  

 

   

 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Poţadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (§4, odst.1, bod a3) vyhlášky) 

  

 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 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

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

   

  POŢADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

  Není ohroţena funkce konstrukce po dobu její předpokládané ţivotnosti. 

 

 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh: 



  

  

 

   

 

1. Tepelné posouzení obvodového pláště 

2. Tepelné posouzení střešního pláště 

3. Výkresová část 

 

 


