
VŠB-Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

 

Bytový dům 

Residential House 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:         Bc. Jakub Kleka 

Vedoucí diplomové práce:     Ing. Kateřina Kubenková 

 

 

Ostrava 2014 







1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

 

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod vedením 

vedoucího bakalářské práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu.  

 

 

V Ostravě dne 25.11.2014       ……………………………

     

          podpis studenta 

  



2 

  

Prohlašuji, že 

 

 jsem byl seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 

školní dílo.  

 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít (§ 35 

odst. 3). 

 souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci 

budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO.  

 bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu  

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

 bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její 

obhajoby.  

 

V Ostravě dne: 25.11.2014 

 



3 

  

Anotace 

 

KLEKA, Jakub, Bytový dům, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra 

pozemního stavitelství, 2014. 

 

Vedoucí práce: Ing. Kateřina Kubenková  

Počet stran: 69 stran + přílohy + výkresová dokumentace  

Rok obhajoby: 2014 

 

Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
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dům o třech nadzemních podlažích s plochou střechou z dřevěných příhradových vazníků. 

Půdorysné rozměry spolu s dispozicí bytového domu jsou patrné z vypracované projektové 

dokumentace. Vybrané stavební konstrukce byly posouzeny v programu Stavební fyzika - 

Teplo 2010 a Area 2010. Veškeré konstrukce vyhověly všem požadavkům.  
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Úvod 

 

Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 

dle vyhlášky č. 499 / 2006 Sb., změna 62 / 2013 Sb., dle přílohy 6. pro podsklepený bytový 

dům o třech nadzemních podlažích. Půdorysné rozměry spolu s dispozicí bytového domu jsou 

patrné z projektové dokumentace. Objekt je založený na základových pásech a nosný systém 

je tvořen zdivem Porotherm 30 P+D. Střešní konstrukci tvoří plochá střecha z dřevěných 

příhradových vazníků. 

Část pozemního stavitelství obsahuje základní informace o stavbě, architektonické, výtvarné, 

materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby, konstrukční a 

stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby. Dále obsahuje stavební fyziku - 

konkrétně posouzení vybraných konstrukcí v programu Teplo 2010 a posouzení vybraného 

detailu v programu Area 2010. Součástí je také kompletní projektová dokumentace pro 

realizaci stavby. 

Technologická část obsahuje technologický předpis provádění ploché střechy z dřevěných 

příhradových vazníků a fólie Firestone EPDM přilepené na bednění z OSB desek.  

Kontrolní plán pro proces realizace ploché střechy z příhradových vazníků obsahuje kontrolní 

list realizace ploché střechy pro snadnější kontrolu jakosti realizace ploché střechy z 

dřevěných příhradových vazníků. 

Z časového plánu ve formě řádkového harmonogramu vyplývá začátek, konec a doba 

jednotlivých činností. Nepřímo z časového plánu také vyplývá, kolik bude použito pracovníků 

či pracovních strojů. 

Položkový rozpočet je vyjádření jednotlivých stavebních, montážních, řemeslných prací, a 

materiálů, doplněných jednotkovými cenami za měrnou jednotku těchto prací a materiálů. 

Výsledkem je celková cena díla - bytového domu. 
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1. Část pozemního stavitelství 

 

Část pozemního stavitelství obsahuje základní informace o stavbě, architektonické, výtvarné, 

materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby, konstrukční a 

stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby. Dále obsahuje stavební fyziku - 

konkrétně posouzení vybraných konstrukcí v programu Teplo 2010 a posouzení vybraného 

detailu v programu Area 2010. Součástí je také kompletní projektová dokumentace pro 

realizaci stavby. 
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1.1. Technická zpráva 

 

a) Identifikační údaje: 

 

Název stavby:  Bytový dům KARVINÁ 

Objednatel:  Tomáš Jasný, ul. Falešná 8765/43, Ostrava,  

PSČ 702 00  

 

Místo stavby :  parcely číslo 2018/7, 2005/29 A 2018/8, k. ú. Karviná, okr.  

Karviná,  

Dotčené parcely 2005/13, 2018/5,  

k. ú. Karviná,   

 

Projektant:  Bc. Jakub Kleka 

 

Stavebník:   Tomáš Jasný, ul. Falešná 8765/43, Ostrava,  

PSČ 702 00  

  

Datum:  Listopad 2014 

 

Vypracoval:  Bc. Jakub Kleka 
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b) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

 

Stavba je umístěna v západní části městské části Karviná Ráj, v katastrálním území Karviná. 

Stavba se nachází v zastavěném území obce na pozemcích 2018/7, 2005/29 a 2018/8, k.ú. 

Karviná. 

Stavební pozemek je stávající bez jakékoli stávající zástavby. Pozemek je rovinatý až mírně 

svažitý. Veškeré potřebné zázemí veřejné technické infrastruktury je na hranici pozemku. Na 

pozemek je možný přístup po stávající veřejné komunikaci parcelní číslo 2005/13 a vnitro 

areálová účelová komunikace bude tvořena vyskládanými železobetonovými panely. Na 

pozemku se nevyskytují jiné negativní či nežádoucí vlivy. 

 

c) Zhodnocení staveniště 

 

Pozemek je vhodný pro realizaci stavby bytového domu. Terén pozemku investora je rovinatý 

až mírně svažitý. Staveniště bude možné napojit na veřejné rozvody vodovodu a NN. Na 

pozemek je možný přístup po stávající veřejné komunikaci parcelní číslo 2005/13 a vnitro 

areálová účelová komunikace bude tvořena vyskládanými železobetonovými panely. 

Geologické zakládací podmínky stavby jsou běžné. 

Zařízení staveniště bude po dobu výstavby umístěno na pozemku budoucí stavby p.č.2018/7, 

2005/29 a 2018/8, ve vlastnictví investora. 

 

d) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

 

Architektonické a výtvarné řešení pozemního objektu bytového domu (SO 01), včetně jeho 

výrazových prostředků, které bylo zpracováno v rámci návrhů a odsouhlasení provozně 

dispozičního a objemového řešení objektu a toto je zřejmé z výkresové části dokumentace, 

zpracované pro účely jejich povolení. Architektonické a výtvarné řešení bylo navrženo v 

souladu s požadavky objednatele a dotčených orgánů státní správy. 

Při návrhu úprav objektu byly dodrženy jak obecně platné zásady, tak i specifické požadavky 

dotčených orgánů a požadavky stavebníka na funkční řešení na sebe navazujících prostor 

interiéru i exteriéru.  

Provozně dispoziční uspořádání předmětné části pozemního objektu, které vychází 

z variantních řešení studie, bylo upraveno dle požadavků investora, požadavků profesních 
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řešení a možnostmi danými stavebně technickými podmínkami území a plošnými parametry 

staveniště. 

Zásady výtvarného řešení stavby a jeho výrazové prostředky vyplynuly z vlastního výběru 

materiálového provedení úprav konstrukcí stavby v návaznosti na předpokládanou realizační 

náročnost jejího provedení, respektující požadavky investora stavby a jsou zřejmé 

z výkresové části zpracované dokumentace. 

Zásady vegetačních úprav okolí objektu, které však budou minimální, vyplynuly z daných 

územně technických poměrů staveniště a požadavků stavebníka na předpokládané využití 

exteriéru objektu. 

Zásady řešení přístupu a užívání objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

specifikované příslušným právním předpisem, s ohledem na charakter stavby nebyl 

stavebníkem požadován řešit a stavebně technické úpravy BD nejsou předmětem řešení 

projektu. [21] 

Objekt bude užíván jako 3 samostatné celky. Prvním celkem je ubytovna, která se nachází 

v části 1.NP, nadále pak v 2.NP a 3.NP. Dispozice ubytovny v jednotlivých podlažích je 

patrná z výkresové dokumentace. 

Druhým celkem jsou garáže pro osobní automobily, které se nacházejí v suterénu stavby. Do 

garáží je zřízen samostatný vjezd. Garáže jsou dále dostupné i pro nájemníky přes schodiště. 

Třetím celkem je kavárna, nacházející se v 1.NP budovy, která je přístupna pouze 

z venkovního prostoru. Kavárna je vybavena samostatnou umývárnou, WC, skladem a 

místností pro personál. Dispoziční řešení kavárny je patrné z projektové dokumentace. [22, 

20, 19]  

 

e) Zásady technického řešení 

 

Jedná se o bytový dům o třech nadzemních podlažích a jednom podzemním podlažím. 

Základy budou zhotoveny ze základových pásů šířky 800 mm, výšky 650 mm a podkladního 

betonu tloušťky 150 mm. Spodní stavba bude odizolována dvojitým asfaltovým pásem. 

Tepelně bude spodní stavba odizolována extrudovaným polystyrenem tl. 50 mm Svislé nosné 

konstrukce budou zhotoveny z cihel Porotherm 30 P+D, tl. 300 mm. Svislé venkovní stěny 

budou tepelně zaizolovány EPS tl. 100 mm. Příčky budou provedeny z Porothermu 11,5 P+D. 

Příčkové konstrukce, které dělí jednotlivé byty, budou zhotoveny z příček Porotherm 11,5 

AKU P+D pro snížení šíření hluku mezi jednotlivými byty. Stropní konstrukce bude 
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zhotovena ze stropních desek filigrán. Prefabrikované železobetonové schodiště se skládá ze 

tří ramen a dvou mezipodest. V budově je také navržen hydraulický výtah se strojovnou, která 

je umístěna v suterénu bytového domu. Plochá střecha je tvořena dřevěnou konstrukcí z 

příhradových vazníků uložených na železobetonový věnec). Střešní plášť je navržen z 

jednoho PVC pláště Firestone tl 1,5 mm. Střešní konstrukce bude tepelně odizolována v 

úrovni spodní příhrady vazníku a také pod spodním pásem. Celková tloušťka tepelné izolace 

střechy tak činí 300 mm. Strop 3. nadzemního podlaží je tvořen sádrokartonovým podhledem 

zavěšeným na příhradových vaznících. Podlahová krytina bude laminátová a keramická 

dlažba. [20] 

 

Zemní práce 

 

Jako první bude v prostoru vytyčení stavby sejmuta ornice tl. 300 mm, která bude uskladněna 

na mezideponii, která se nachází na pozemku investora. Před ukončením stavby bude ornice 

použita pro terénní úpravy a bude znovu oseta trávou. 

Půdorysné rozměry stavby se vytyčí pomocí laviček. Bude proveden výkop o třech výškových 

úrovních. Z důvodu velkého prostoru na pozemku investora, bude výkop svahován v poměru 

1:0,5.  První figura bude vykopána do výškové úrovně  -3,150, druhá figura bude vykopána 

dle vyznačení do hloubkové úrovně -3,300. Třetí figurou budou hloubeny rýhy pro základové 

pásy v hloubkové úrovni -3,900, U jižní strany objektu je nutno z důvodů dosažení nezámrzné 

hloubky provést základového pásu do výškové úrovně -4,340. Příslušné parametry zemin jsou 

patrné z geologického průzkumu. Sjezd do pro odtěžovací techniku bude řešen navrženým 

sjezdem do plánovaných garáží ve sklonu 17
o po celé délce jižní strany výkopu. Výkopy a 

rýhy s úpravou podloží budou provedeny pro realizaci napojení zemnícího vodiče 

hromosvodu, napojení a vedení ležatých svodů kanalizace a pro uložení drenáží. Výkopy v 

blízkosti stávajících inženýrských sítí musí být realizovány ručně s dodržením zásad 

provádění zemních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí. 

Část zeminy bude dočasně ukládána na mezideponii na pozemku investora. Přebytečná 

vytěžená zemina bude odvezena na skládku zeminy v nejbližším okolí. Zásypy budou 

provedeny se zhutněním na Edef02=45,0MPa stabilizační zeminou a štěrkopískem po 

vrstvách. [1] 
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Základové konstrukce 

 

Po ukončení výkopových prací je nutné posoudit únosnost základové spáry, přizvat 

projektanta nebo technický dozor ke zhodnocení navrženého založení. Pokud budou známy 

nové skutečnosti o základových poměrech jako je třeba menší únosnost zeminy či jiná skladba 

horninového podloží oproti hodnotám, se kterými bylo počítáno při návrhu základové 

konstrukce, je nutné provést opravu a předimenzování základových pásů. 

Objekt bude založen na základových pásech tvořených prostým betonem C16/20 vyztužený 

v dolní části. Základové pásy jsou 800 mm široké a 650 mm vysoké. U jižní strany objektu je 

nutno z důvodů dosažení nezámrzné hloubky provést základového pásu do výškové úrovně -

4,340, Toho bude docíleno za pomocí ztraceného bednění z betonových tvárnic s betonovou 

zálivkou a konstrukční výztuží dle technologického předpisu výrobce tvárnic. Před začátkem 

betonování základů je nutné vyznačit místa a vynechat otvory pro přechody kanalizačního 

potrubí skrz základovou spáru. Před betonováním obvodových pásů je nutné vložit zemnící 

pásek, ležaté rozvody kanalizace, plynu a vody. Základová deska tloušťky 150 mm bude 

zhotovena na zhutněném podkladu z betonu C 20/25 vyztuženého svařovanou kari sítí 

6x150/150. [1] 

 

Nosné svislé konstrukce 

 

Svislé nosné konstrukce budou zhotoveny z cihel typu Porotherm 30 P+D, tloušťka zdiva 300 

mm na maltu vápenocementovou.  Prostorové uspořádání je patrné z projektové dokumentace. 

Obvodová konstrukce bude z důvodu nedostačujícího tepelně-technického hlediska zateplena 

EPS tl. 100 mm. Vnitřní nosné konstrukce budou rozdělovat jednotlivé celky (byty, chodby, 

kavárnu) a tak tvořit dostatečnou zvukovou izolaci těchto celků. Zděné konstrukce budou 

realizovány dle normy ČSN EN 1996-2. 

 

Základem úspěšného zahájení výstavby je založení rohových tvárnic, pomocí nivelačního 

přístroje s min. výškovou odchylkou (±1mm). Pomocí nataženého provázku, který lícuje 

s vnější hranou obvodové zdi provedeme vyzdění celé první vrstvy. 

Z důvodu nerovnosti základové desky se první vrstva tvárnic ukládá do lože z 

vápenocementové malty tloušťky min. 20mm. Průběžně kontrolujeme vodorovnost tvárnice v 
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obou směrech vodní váhou a svislost pomocí olovnice. Maltování se provádí pouze u ložné 

spáry, styčná spára je tvořena systémem pero + drážka. 

Kontroluje se dodržení požadavků výrobce cihel, shoda vyzděných konstrukcí s projektovou 

dokumentací, kontrola vodorovnosti a svislosti zdiva. 

-Maximální přípustná odchylka svislosti je 20 mm na výšku podlaží nebo 50 mm na výšku 

budovy, přičemž rozhoduje menší hodnota 

-Maximální přípustná odchylka souososti (tj. maximální vodorovná vzdálenost mezi osami 

stěny nad a pod uvažovanou stropní konstrukcí) je 20 mm  

-Maximální přípustná odchylka rovinnosti zdiva je 5 mm na 1 m, ale nejvýše 20 mm na 10 m. 

[15, 16] 

 

Nosná vodorovná konstrukce 

 

Stropní konstrukce bytového domu budou tvořeny filigránovými stropy. 

Filigránová stropní konstrukce se skládá z tenkého železobetonového prefabrikovaného 

panelu tloušťky 60 mm, na který se na stavbě nadbetonuje horní monolitická část. Do panelů 

je zabudována prostorová příhradová výztuž, která spolupůsobí s nadbetonávkou z betonu C 

20/25 a vytváří spřaženou nosnou konstrukci. Ve stejné výškové úrovni bude také 

železobetonový ztužující věnec navržený statikem stavby, který bude z vnější strany opatřen 

věncovkou Porotherm. [1] 

 

Sled prací: 

 Doprava prvků,  uložení na skládku - pokud nebudou ihned osazovány 

 Osazení filigránových stropních panelů 

 Vyztužení a zmonolitnění stropní konstrikce 

 Příp. dokončení stavebních prací  

 Úklid 

 

Na provádění stropní konstrukce dohlíží stavbyvedoucí, který kontroluje: 

- rozměry a uložení dle projektové dokumentace  

- svislost a vodorovnost všech prvků  

- rovnoběžnost, pravoúhlost  

- tuhost  
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- umístění otvorů (instalační prostupy)  

 

Střešní konstrukce 

 

Konstrukce krovu je provedena z dřevěných příhradových vazníků se spoji se styčníkovými 

deskami. Veškeré dřevěné prvky krovu včetně bednění, a latí budou napuštěny proti 

dřevokaznému hmyzu a houbám přípravkem Bochemit QB. 

Kotvení vazníků bude provedeno zámečnickými prvky k železobetonovým věncům. 

Vzájemné spojování vazníků bude provedeno pomocí typových zámečnických prvků z žárové 

oceli. Ve ztužidlovém poli budou provedeny na dolních pásech vazníků sbíjené kříže z prken, 

případně latí. Zavětrování a ztužení v podélném směru bude provedeno ondřejskými kříži a 

podélnými pruty z prken na vertikálních sloupcích vazníků. Povlaková krytina střechy bude  

PVC fólie Firestone tl 1.5mm na bednění tl. 25mm. 

Při provádění prací na vazníkové střeše je nutné kontrolovat jednotlivé vrstvy střešního pláště. 

Kontrolují se přesahy, spoje, těsnost, a zda jsou dodrženy dilatační spáry. Zda nedochází 

k různým změnám vůči realizační projektové dokumentaci nebo způsobu provádění, který by 

neodpovídal platným normám. Kontroluje se tedy způsob, správnost a kvalita provedení 

daných činností. O jednotlivých kontrolách provede stavbyvedoucí záznam do stavebního 

deníku. Po provedení všech činností daného stavebního procesu je zapotřebí výstupní 

kontrola. V té se kontroluje, zda jsou všechny činnosti dokončeny pro umožnění další 

výstavby a dalších navazujících stavebních činností, a zda je vše vyhotoveno dle projektové 

dokumentace. Důkladné kontroly zajistí celkovou kvalitu provedení dané etapy stavby. O 

jednotlivých fázích realizace bude také informován technický dozor stavebníka, který bude 

provádět kontroly jednotlivých hotových celků. Dané kontroly se následně zapíší do 

stavebního deníku. [7, 10, 11, 24, 26] 

 

Schodiště, výtahy 

 

Prefabrikované železobetonové schodiště, se bude skládat ze tří ramen a dvou mezipodest. 

Schodiště bude mít 18 stupňů na jedno podlaží. Výška stupně je 164 mm, délka stupně je 275 

mm. Šířka schodišťového ramene je 1150 mm. 

V budově je navržen hydraulický výtah. Výtahová šachta je tvořena z cihel typu Porotherm 30 

P+D a Porotherm 11.5 P+D. 
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Nenosné konstrukce 

 

nenosné konstrukce příček budou tvořeny cihlami Porotherm 11,5 P+D. Zdění příček bude 

provedeno na vyrovnaný podklad. První řadu cihel je nutné osadit do maltového lože o 

minimální mocnosti 10 mm naneseného na izolační pás. je nutné dodržovat vazbu cihel, 

svislost a vodorovnost zdiva. Při napojování příček na nosné zdivo je nutné namaltovat i 

styčnou spáru mezi příčkou a nosnou zdí. Pro napojení příček bude také použito plochých 

stěnových kotev z korozivzdorné oceli, které budou umístěny do každé druhé ložné spáry. 

Mezera mezi poslední řadou cihel a konstrukcí stropu se vyplní maltou. U větších rozponů 

stropních konstrukcí se spára vyplní pružným a stlačitelným materiálem. Rohy příček budou 

spojovány klasickou vazbou jako u nosných stěn. Při vytváření instalačních drážek v příčkách 

je nutné dodržet zásady stanovené normami a výrobcem cihel. Zděné konstrukce budou 

realizovány dle normy ČSN EN 1996-1. [15, 16] 

 

Komíny a větrací průduchy 

 

Většina místností je odvětrána přirozenou cestou – okny. WC se sprchovým koutem v patře je 

odvětráno vzduchotechnickým potrubím na střechu a ventilačními turbinami LOMANCO. 

Nad sporákem v kuchyňské lince bude umístěna digestoř s uhlíkovým filtrem. Odvětrání 

prostoru pro potraviny v kuchyňské lince bude propojeno s odvětráním bytové jednotky 

s použitím zpětné klapky. 

 

Povrchové úpravy, omítky a obklady 

 

Vnitřní omítky: 

vnitřní omítky budou provedeny jako vápenocementové štukové. Na cementový postřik bude 

nanesena vápenocementová omítka jádrová o tloušťce 10-15 mm. Po zatvrdnutí bude 

realizována jemná štuková omítka. 

 

Vnější omítky: 

Tenkovrstvá omítka na podklad EPS zpevněný perlinkou vmáčknutou do lepidla. 



17 

  

Pro dekorativní úpravu soklu a pro optické oddělení soklu od fasády bude použito kamínkové 

omítky - Marmolitu, který působí dojmem kamene. Jako podklad bude sloužit stěrkový tmel 

nanesený na extrudovaný polystyrén. [12] 

 

Omítky se nanáší jednak ručně za pomocí zednické lžíce, nebo strojově za pomocí 

omítkářského agregátu minimálně 48 hodin po dokončení disperzní vrstvy. Vzhledem k 

požadované tloušťce cílové vrstvy je omítka nanášena v jedné nebo více vrstvách. Maximální 

tloušťka jedné vrstvy nesmí přesáhnout 20 mm. Nanášení následující vrstvy je možno zahájit 

po dosažení odpovídající pevnosti předchozí vrstvy, což znamená min. po 24 hodinách od 

nanesení vrstvy. Nově nanesenou omítku je nutno srovnat kovovou nebo dřevěnou latí. Po 

dokončení je třeba omítku chránit před příliš rychlým odpařováním vody způsobeným 

slunečním zářením a povětrnostními vlivy. Proto je nutno omítku v době zrání ošetřovat a 

vlhčit povrch vodou). Doba technologické přestávky je 5 dní na každý cm tloušťky omítky. 

Teplota podkladu a okolí při realizaci je od + 5 ºC do + 30 ºC. 

 

Obklady vnitřní: 

 

V objektu budou provedeny obklady v koupelnách a WC do výšky stropu, což znamená do 

výšky 2 600 mm. Obklady budou keramické, glazované tloušťky 8 mm lepené pomocí 

flexibilního tmelu a vyspárované pomocí spárovací hmotou. Ukončení a hrany budou 

provedeny pomocí ocelových nebo hliníkových lišt. 

 

Malby a nátěry 

 

Nátěry zámečnických konstrukcí budou opatřeny barvou syntetickou a to základní a 2x 

vrchní. Veškeré nátěry provedené na zámečnických a truhlářských výrobcích budou sladěny 

s barvou omítky a provedeny dle požadavku stavebníka. Vnitřní malby budou provedeny 3x 

vápenným mlékem na nově provedených omítkách. Tyto malby musí být ponechány min. 1 

rok a potom je možné provést barevné malby jinými materiály. 

Aplikace nátěrů budou prováděny dle návodů a postupů uvedených výrobcem nátěrových 

hmot. 
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Podlahy 

 

Skladby podlah se liší dle účelů místností a jsou patrné z projektové dokumentace. 

 

S1 SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU 

 

KERAMICKÁ DLAŽBA 

LEPIDLO 

ANHYDRIT 

JUTAFOL N 110 

PĚNOVÝ POLYSTYREN 

DEKBIT V60 S35 2x 

PENETRAČNÍ NÁTĚR 

BETONOVÁ MAZANINA 

 

S2 SKLADBA PODLAHY 

 

DLAŽBA 

LEPIDLO 

ANHYDRIT 

JUTAFOL N 110 

ROCKWOOL SEPROCK HD 

KONSTRUKCE STROPU 

 

S3 SKLADBA PODLAHY 

 

LAMINÁTOVÁ PODLAHA 

ROCKWOOL SEPROCK HD 

PAROZÁBRANA 

ANHYDRIT 

JUTAFOL N 110 

ROCKWOOL SEPROCK HD 

KONSTRUKCE STROPU 
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Podlahy budou prováděný dle ČSN 74 4505-podlahy, ČSN EN ISO 10545, ČSN 73 3451 -

dlažby a obklady. [13] 

 

Tepelné izolace 

 

Tepelná izolace kontaktního zateplovacího systému obvodového pláště je tvořen pěnovým 

polystyrenem tloušťky 100 mm, kotveným plastovými kotvami a lepením k svislým 

obvodovým stěnám. 

Tepelná izolace spodní stavby je rozdělena na svislou a vodorovnou. Vodorovná izolace 

spodní stavby je umístěna v podlaze suterénu. Jedná se o expandovaný polystyrén tloušťky 

120 mm. Svislá izolace je provedena po obvodu podzemních stěn z extrudovaného 

polystyrenu tloušťky 50 mm. Tato izolační vrstva slouží také zároveň jako ochranná vrstva 

svislé izolace. V podlaze nadzemních podlaží bude použit Rockwool Steprock HD pro 

tepelnou a zejména kročejovou izolaci. Tepelná izolace střešní konstrukce bude tvořena 

minerální vatou Rockwool Airrock HD ve dvou vrstvách. První vrstva tloušťky 150 mm bude 

umístěna mezi dolní pásy dřevěného příhradového nosníku. Druhá vrstva o tloušťce 150 mm 

bude umístěna pod konstrukci vazníku. Nosným prvkem tepelné izolace bude rošt pro 

uchycení sádrokartonu tvořený hliníkovými CD profily zavěšenými na příhradových 

vaznících. 

Tepelné izolace budou prováděny dle ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních 

kompozitních systémů, Technologické předpisy výrobce pro aplikaci konkrétního 

zateplovacího systému, ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. [14, 12, 2, 3] 

 

Hydroizolace 

 

Na vodorovnou hydroizolaci základu bude použito dvou asfaltových pásu DEKABIT V60 

S35, které budou nataveny na základovou vrstvu betonu C 16/20 ošetřenou penetračním 

nátěrem SIPLAST PRIMER. 

Očištěnou betonovou základovou desku natřeme penetrační emulzí SIPLAST PRIMER.  

Poté položíme válec asfaltového pásu. Pás nahřejeme propanbutanovým hořákem a roli o 

kousek rozbalíme. Pokračujeme až do rozložení celé role. Pásy klademe podélně v jednom 

směru a střídáme je o půlku délky pásu. Podélně pásy překrýváme o 100mm. Podélné spoje 

pásu dodatečně upravíme špachtlí.  



20 

  

Svislá izolace je prováděná na omítnuté nosné zdivo, opatřené penetračním nátěrem. Hotový 

pásový povlak hydroizolace bude chránit tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu 

tloušťky 50 mm. Vrstvy pásu nad sebou klademe podélně v témže směru a střídáme je 

navzájem o polovinu šířky pásu. Pásy překrýváme o 100mm. 

Hydroizolace ploché střechy bude tvořena jednovrstvou membránou ze syntetické pryže, 

vyrobenou ze směsi etylén propylen dien monomeru, technických sazí, záměsových olejů, 

speciálních přísad a vulkanizačních činidel. Firestone RubberGard® - EPDM se expeduje v 

plachtách o maximálních rozměrech 15,25 x 61 m, což činí plochu 930 m2. Výhodou dodávky 

takto rozměrných plachet je krátký čas instalace a snížení počtu spojů. Výrobce také uvádí 

vysokou odolnost proti UV záření, ozonu a degradaci způsobenou stárnutím. Fólie je pružná 

do -45
OC a zvládá protažení při možných pohybech konstrukce způsobených dilatací či 

teplotními změnami a to o více než 300% bez poškození. Výhodou Firestone RubberGard® - 

EPDM je dlouhá životnost - dle výrobce minimálně 50 let, a provoz který nevyžaduje téměř 

žádné nároky na údržbu. [10, 11, 26] 

Veškeré hydroizolace budou prováděny v souladu s příslušnými normami. 

ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb a souvisejících norem. 

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 

ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu a souvisejících norem. 

 

Výplně otvorů 

 

Venkovní vstupní dveře budou plastové, dvoukřídklové se zdvojeným vakuovaným sklem, 

kování bude ze zinko-chromové oceli s bezpečnostním zámkem. Vnitřní dveře v místnostech, 

určených pro veřejnost budou bez prahu, ostatní vnitřní dveře budou osazeny dřevěnými 

prahy šířky 100 či přechodovými lištami. Vnitřní dveře budou dřevěné plné s kováním ze 

zinko-chromové oceli. U dveří do WC a koupelen bude zámek klapkový. Vnitřní zárubně 

budou ocelové. Vrata do garáží jsou navržena sekční 2100/2600 mm na dálkové ovládání. 

Okna budou výklopná a otočná, plastová s vakuovaným zdvojeným sklem a UV filtrační fólií. 

Skla budou čirá. Kování oken bude ze zinko-chromové oceli. Součinitel tepelného prostupu 

oken musí být menší než U=1,1 W/m2.K. 
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Zámečnické a klempířské práce a výrobky 

 

Veškeré zámečnické konstrukce a výrobky budou žárově pozinkovány a opatřeny barvou. 

Žlaby a svody budou z plechu LINDAB a oplechování atiky včetně vnějších parapetů budou 

z plechu LINDAB.  

Výlez na střechu bude zajišťovat ocelový žebřík s ochranným uzamykatelným košem. 

Zámečnické práce a výrobky budou provedeny dle ČSN EN 1090 a dalších souvisejících 

platných norem. Klempířské práce a výrobky budou provedeny dle ČSN EN 988, ČSN 73 

3610, ČSN 73 1901 a dalších souvisejících platných norem. [8, 9] 

 

Truhlářské páce a výrobky 

 

Veškerá okna jsou plastová. Tvar, členění a otvírání oken je zřejmé z výpisu oken a 

z pohledů, popř. dle doplnění po konzultaci s výrobcem oken a dveří. Vnitřní dveře budou 

dřevěné v barvě a tvaru dle výběru stavebníka a po dohodě s výrobcem dveří (viz Výpis 

dveří). Okenní parapety budou z materiálu a v barvě dle výběru stavebníka. V jednotlivých 

bytech budou vnitřní dveře šíře 900 mm a do WC, koupelen budou osazeny dveře šířky 700 

mm.  Jako truhlářský výrobek budou provedeny také zábradlí a madla schodišť. 

Truhlářské výrobky budou prováděny dle ČSN EN 942 (492104) Dřevo na truhlářské 

výrobky, ČSN 73 3130 Truhlářské práce stavební, ČSN 49 2105 Dřevěné součásti stavebně 

truhlářských výrobků, a dalších souvisejících platných norem. [4, 5, 6] 
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f) Zásady zajištění požární ochrany stavby 

 

Bytový dům bude vybaven zařízením  s autonomní detekcí a signalizací požáru. Toto zařízení 

bude umístěno v chodbách vedoucí k východu z bytového domu a jiných vhodných 

prostorách bytového domu. 

Veřejný vodovodní řad je dostačující k pokrytí spotřeby požární vody pro bytový dům a 

okolní zástavbu. Pro zásobování požární vody je na stávajícím vodovodním řadu umístěn 

podzemní požární hydrant DN 100 ve vzdálenosti 110 m od bytového domu volně přístupný z 

veřejné komunikace. 

Z hlediska požární ochrany jsou na bytový dům kladeny požadavky, které řeší požárně 

bezpečnostní řešení. Toto řešení není součástí diplomové práce. 

 

g) Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

 

Pro maximální možnou ochranu zdraví při práci se musí používat pracovní pomůcky. Za práci 

ve výškách se považuje pohyb a práce pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky, do 

hloubky, propadnutím nebo sesunutím. Při dopravě, manipulaci a montáži prvků je třeba dbát 

všech bezpečnostních opatření vyplývajících ze zákona a příslušných předpisů, zejména práce 

se zavěšeným břemenem ČSN ISO 12480-1. [17] 

Bezpečnost prací bude s platnými normami a předpisy. Musí splňovat požadavky dle zákonu 

č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. [23, 18] 

 

h) Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 

Prostory určené pro veřejnost v bytovém domě jsou řešeny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Pro 

veřejnost je přístupná kavárna v 1.NP se samostatným vchodem. 

Přístup ke stavbě je vytýčen komunikacemi. Přístup do veškerých místností určených pro 

užívání nájemníků je zajištěn komunikacemi tvořenými zámkovou dlažbou. 
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Prostory objektu určených pro užívání veřejností, včetně vstupu a výstupu veřejnosti a 

personálu kavárny, budou řešeny tak, aby bylo možné zajistit užívání těchto prostorů osobami 

s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Vyhrazené prostory budou označeny 

příslušnými symboly podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 398/2009 Sb.. Zařizovací předměty ZTI a 

madla v kabinách WC kavárny budou osazena dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Povrchy podlahy kabin budou mít protiskluznou úpravu. Prostory před vstupem splňují 

minimální rozměry 1500 x 1500 mm určené normou. Zámek dveří bude umístěn v úrovni 

max. 1000 mm od podlahy, klika max. 1100 mm od podlahy. Přístupové chodníky jsou 

navrženy v odpovídajícím sklonu, který je menší než 8%. Povrch komunikací je tvořen 

zámkovou dlažbou a je sjízdný i pro vozíčkáře. Parkovací místo pro ZTP je zajištěno na 

parkovišti, jehož výstavba je plánovaná na pozemku investora. [21] 

 

i) Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

 

Negativní vliv na životní prostředí způsobený výstavbou bytového domu se projeví pouze 

dočasně při realizaci stavby. Hlavními negativními vlivy v době výstavby budou: zvýšená 

hlučnost a prašnost. Ale i tyto negativní vlivy budou minimalizovány dle možností výstavby. 

Bude omezena rychlost vozidel na max. 30km/hod. a také bude prováděna kontrola při 

projíždění nákladních aut po obci. Tyto vlivy bude zhotovitel minimalizovat správnou 

organizací stavby a dalšími účinnými opatřeními jako například: kontrolování technického 

stavu strojového parku, čištění nákladních aut při opouštění staveniště, čištění přilehlých 

komunikací, úklid na staveništi, dodržování nočního klidu a další. Stavba po dokončení 

nebude mít výrazný negativní vliv na životní prostředí. 

 

j) Lhůta výstavby 

 

Stavba bytového domu bude realizována dle časového harmonogramu, v souladu se zákony a 

požadavky ČSN. Podrobný časový plán je patrný z přílohy č. 2 Časový harmonogram 
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k) Odpadové hospodářství 

 

V rámci stavby dojde k nakládání s těmito odpady : 

 

katalog.č. název odpadu 

__________________________________________________ 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod č.17 05 03- skládkováno 

15 01   Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního odpadu)- recyklováno 

17 01 01  Betony - recyklováno 

17 01 02  Cihly - recyklováno 

17 01 03  Tašky a keramika - recyklováno 

17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobkůskládkováno 

17 09 04  Jiné stavební a demoliční odpady neobsahující nebezpečné látky- skládkováno 

17 04 07  Směsné kovy- recyklováno 

17 02 01  Dřevo- recyklováno 

17 02 02  Sklo- recyklováno 

17 01 03  Plasty- recyklováno 

 

Nakládání s odpady, vzniklými v průběhu výstavby, bude řešeno zhotovitelem stavby, v 

souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech. Při hospodaření s odpady budou 

respektována ustanovení uvedeného zákona, vyhláška MŽP č.381/2001 Sb.-Katalog odpadů, 

vyhl. MŽP č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška č.376/2001 Sb. o 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a ostatní prováděcí předpisy. Zhotovitel stavby 

musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností, 

vyplývajících z dalších zvláštních předpisů. 
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1.2. Tepelně technické posouzení obálky budovy v programu Teplo 2010 

 

1.2.1. Základní komplexní tepelně technické posouzení obvodového pláště 

 

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

 

 Teplo 2010 

 

 Název úlohy :  Obvodový plášť 

  

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 

 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 

 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Omítka vápenoc   0.0100    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 

  2  Porotherm 30 P   0.3000    0.2500   960.0    900.0         8.0   0.0000 

  3  Pěnový polysty   0.1000    0.0380  1270.0     25.0        50.0   0.0000 

  4  Baumit silikát   0.0020    0.7000   920.0   1700.0        37.0   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 :   -15.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 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    20.6   55.3  1341.1    -2.3   81.1   409.0 

    2        28    20.6   57.7  1399.3    -0.6   80.7   468.9 

    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.3   79.4   614.3 

    4        30    20.6   59.3  1438.1     8.2   77.2   839.1 

    5        31    20.6   62.8  1523.0    13.3   74.1  1131.2 

    6        30    20.6   66.0  1600.6    16.4   71.5  1332.9 

    7        31    20.6   67.6  1639.4    17.8   70.1  1428.0 

    8        31    20.6   67.0  1624.9    17.3   70.6  1393.5 

    9        30    20.6   63.1  1530.3    13.6   73.9  1150.4 

   10        31    20.6   59.7  1447.8     9.0   76.8   881.2 

   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.8   79.2   634.8 

   12        31    20.6   58.0  1406.6    -0.4   80.5   475.5 

           

 

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

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

 Počet hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         3.84 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.249 W/m2K 

 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.27 / 0.30 / 0.35 / 0.45 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 :    4.1E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        482.4 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         14.5 h 

 

 

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

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.45 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.940 

 

 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   0.744    11.3   0.595    19.2   0.940    60.3 

    2    15.4   0.755    12.0   0.593    19.3   0.940    62.5 

    3    15.5   0.707    12.1   0.509    19.6   0.940    62.1 

    4    15.8   0.615    12.4   0.338    19.9   0.940    62.1 

    5    16.7   0.470    13.3  ------    20.2   0.940    64.5 

    6    17.5   0.265    14.0  ------    20.3   0.940    67.0 

    7    17.9   0.034    14.4  ------    20.4   0.940    68.3 

    8    17.8   0.137    14.3  ------    20.4   0.940    67.8 

    9    16.8   0.458    13.3  ------    20.2   0.940    64.8 

   10    15.9   0.598    12.5   0.301    19.9   0.940    62.3 

   11    15.5   0.699    12.1   0.494    19.6   0.940    62.0 

   12    15.5   0.756    12.1   0.593    19.3   0.940    62.7 

           

 

 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]:   18.4   18.4    8.0  -14.6  -14.7 

 p [Pa]:   1334   1304    930    150    138 

 p,sat [Pa]:   2122   2110   1074    170    170 
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 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.3644    0.3891   1.214E-0008 

 

 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.007 kg/m2,rok 

 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       1.834 kg/m2,rok 

  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 

 

 

 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 

 Roční cyklus č.  1 

 

 V konstrukci 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 ČSN 730540-2 (2007) 
 

 Název konstrukce:   Obvodový plášť 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 

   2  Porotherm 30 P+D tř. 900  0,300       0,250  8,0 

   3  Pěnový polystyren 3 (po roce 2  0,100       0,038  50,0 

   4  Baumit silikátová omítka (Sili  0,002       0,700  37,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,940 

  

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

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
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 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 

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

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

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

  

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

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 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: 0,075 kg/m2,rok 

  (materiál: Pěnový polystyren 3 (po roce 2). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,075 kg/m2,rok 

 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0073 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,8341 kg/m2,rok 

 

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

 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 
 

 
Obr.1  - Rozložení tlaků obvodového pláště  

Zdroj: Vlastní zpracování, program Stavební fyzika 2010 
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Obr. 2 - Rozložení teplot obvodového pláště 

Zdroj: Vlastní zpracování, program Stavební fyzika 2010 

 

1.2.2. Základní komplexní tepelně technické posouzení podlahy na terénu 

 

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

 

 Teplo 2010 

 

 

 Název úlohy :  Podlaha na terénu 

 Zpracovatel :  Jakub Kleka 

 

 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 

 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

 

 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Dlažba keramic   0.0080    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 

  2  Stomix BetaFIX   0.0040    0.7800   840.0   1750.0        25.0   0.0000 

  3  Anhydritová sm   0.0680    1.2000   840.0   2100.0        20.0   0.0000 

  4  Jutafol N 110   0.0002    0.3900  1700.0    440.0    210154.0   0.0000 

  5  Pěnový polysty   0.1200    0.0380  1270.0     25.0        50.0   0.0000 

  6  Bitadek 40 Sta   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     40000.0   0.0000 

  7  Penetrační nátě   0.0001    0.2100  1470.0   1400.0      1200.0   0.0000 

  8  Beton hutný 1   0.1500    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 

 

  

 

 

 

 



30 

  

 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

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

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

 

 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 

 

 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         3.37 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.283 W/m2K 

 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.30 / 0.33 / 0.38 / 0.48 W/m2K 

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

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

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0012 m/s 

 

 

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

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.53 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.932 

 

 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1404.24 Ws/m2K 

 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.32 C 

 

 

 STOP, Teplo 2010 

 

 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 

 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

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

  

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

   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 

   2  Stomix BetaFIX SB  0,004       0,780  25,0 

   3  Anhydritová směs  0,068       1,200  20,0 

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

   5  Pěnový polystyren 3 (po roce 2  0,120       0,038  50,0 

   6  Bitadek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  40000,0 

   7  Penetrační nátěr  0,0001       0,210  1200,0 

   8  Beton hutný 1  0,150       1,230  17,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,525+0,000 = 0,525 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,932 

  

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

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,28 W/m2K 

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

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: studená podlaha 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   7,32 C 

  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 

 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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1.2.3. Základní komplexní tepelně technické posouzení podlahy mezi 

 běžnými podlažími 

 

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

 

 Teplo 2010 

 

 Název úlohy :  Podlaha 

 Zpracovatel :  Jakub Kleka 

 

  

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 

 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

 

 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Dlažba keramic   0.0080    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 

  2  Stomix BetaFIX   0.0040    0.7800   840.0   1750.0        25.0   0.0000 

  3  Anhydritová sm   0.0590    1.2000   840.0   2100.0        20.0   0.0000 

  4  Jutafol N 110   0.0002    0.3900  1700.0    440.0    210154.0   0.0000 

  5  Rockwool Stepr   0.0700    0.0430   840.0    100.0         2.0   0.0000 

  6  Železobeton 2   0.2000    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 

  7  Omítka vápenoc   0.0100    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 

 

 Okrajové podmínky výpočtu : 

 

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

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

 

 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    60.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 

 

 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         1.83 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.501 W/m2K 

 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.52 / 0.55 / 0.60 / 0.70 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 :    2.9E+0011 m/s 
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 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.94 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.882 

 

 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1403.89 Ws/m2K 

 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.17 C 

 

 

 STOP, Teplo 2010 

 

 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 

 Název konstrukce:   Podlaha 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 

   2  Stomix BetaFIX SB  0,004       0,780  25,0 

   3  Anhydritová směs  0,059       1,200  20,0 

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

   5  Rockwool Steprock HD  0,070       0,043  2,0 

   6  Železobeton 2  0,200       1,580  29,0 

   7  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   -0,324+0,000 = -0,324 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,882 

  

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

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   1,05 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,50 W/m2K 

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



34 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: studená podlaha 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   7,17 C 

  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 

 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 

1.2.4. Základní komplexní tepelně technické posouzení stropu nad 

 posledním nadzemním podlažím 

 

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

 

 Teplo 2010 

 

 Název úlohy :  Strop nad posledním NP 

 Zpracovatel :  Jakub Kleka 

 

 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   0.0125    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  Rockwool Airro   0.1500    0.0390   840.0    112.0         3.5   0.0000 

  4  Rockwool Airro   0.1500    0.0470   940.2    129.3         3.5   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 :   -15.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
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 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 

           

    1        31    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 

    2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 

    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 

    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.2   77.2   839.1 

    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 

    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 

    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 

    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 

    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 

   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 

   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 

   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 

           

 

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

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

 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         7.10 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.138 W/m2K 

 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 

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

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

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.5E+0011 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        165.0 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          8.5 h 

 

 

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

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.39 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.966 

 

 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 

 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 

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

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

           

    1    11.3   0.593     8.0   0.448    19.8   0.966    46.3 

    2    12.1   0.600     8.8   0.442    19.9   0.966    48.7 

    3    12.9   0.552     9.5   0.358    20.0   0.966    50.7 

    4    14.0   0.468    10.6   0.194    20.2   0.966    54.1 

    5    15.8   0.339    12.3  ------    20.4   0.966    60.0 

    6    17.0   0.150    13.6  ------    20.5   0.966    64.6 

    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.966    66.7 

    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.5   0.966    66.0 

    9    15.9   0.330    12.5  ------    20.4   0.966    60.5 

   10    14.3   0.453    10.9   0.160    20.2   0.966    54.9 

   11    12.9   0.544     9.6   0.344    20.0   0.966    51.0 

   12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.9   0.966    49.0 
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 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]:   19.4   19.1   19.1    0.6  -14.8 

 p [Pa]:   1334   1331    165    152    138 

 p,sat [Pa]:   2251   2213   2212    637    168 

 

  

 

 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.043E-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 ČSN 730540-2 (2007) 
 

 Název konstrukce:   Strop nad posledním NP 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 

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

   3  Rockwool Airrock HD  0,150       0,039  3,55 

   4  Rockwool Airrock HD  0,150       0,047  3,55 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,015 = 0,807 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 
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  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 

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

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

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

  

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

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 

 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 

 
Obr. 3 - Rozložení tlaků stropu nad posledním NP 

Zdroj: Vlastní zpracování, program Stavební fyzika 2010 
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Obr. 4 - Rozložení teplot stropu nad posledním NP 

Zdroj: Vlastní zpracování, program Stavební fyzika 2010 
 

 

 

1.3. Tepelně technické posouzení vybraného detailu v programu Area 

 2010 

 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název úlohy:  Uložení vazníku na železobetonový věnec                                
 

 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 

 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,876 

  

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

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 

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

  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
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  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  

  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 

  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 

 

 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 

 

 
Obr. 5 - Izotermy posuzovaného detailu  

Zdroj: Vlastní zpracování, program Stavební fyzika 2010 

 

 

 

 
Obr. 6 - Teplotní pole posuzovaného detailu  

Zdroj: Vlastní zpracování, program Stavební fyzika 2010 
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Obr. 7 - Rozložení relativní vlhkosti posuzovaného detailu  
Zdroj: Vlastní zpracování, program Stavební fyzika 2010 
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1.4. Výkresová dokumentace 

 

1.4.1.  Celkový situační výkres v měřítku 1:250 

1.4.2.  Půdorys výkopů v měřítku 1:50 

1.4.3.  Půdorys základů v měřítku 1:50 

1.4.4.  Půdorys 1.PP v měřítku 1:50 

1.4.5.  Půdorys 1.NP v měřítku 1:50 

1.4.6.  Půdorys 2.NP v měřítku 1:50 

1.4.7.  Půdorys 3.NP v měřítku 1:50 

1.4.8.  Půdorys střešní konstrukce v měřítku 1:50 

1.4.9.  Půdorys ploché střechy v měřítku 1:50 

1.4.10. Řez A - A´ v měřítku 1:50 

1.4.11. Řez B - B´ v měřítku 1:50 

1.4.12. Pohledy v měřítku 1:50 

1.4.13. Vazníky v měřítku 1:50 

1.4.14. Filigránový strop v měřítku 1:50 

1.4.15.  Detail uložení vazníku v měřítku 1:10 

1.4.16. Výpis prvků 

 

Veškerá výkresová dokumentace viz výkresová část a přílohy 
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2. Technologická část 

 

Technologický předpis provádění ploché střechy z dřevěných příhradových vazníků je 

vytvořen pro podsklepený bytový dům o třech nadzemních podlažích, půdorysné rozměry 

spolu s dispozicí bytového domu jsou patrné z projektové dokumentace. Objekt je založený 

na základových pásech a nosný systém je tvořen zdivem Porotherm 30 P+D. 
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2.1. Technologický předpis ploché střechy z dřevěných příhradových 

 vazníků 

 

2.1.1. Materiál 

 

Plochá střecha z dřevěných příhradových vazníků se skládá z PVC fólie Firestone 
RubberGard® - EPDM, která je kotvená na OSB desky. Nosnou konstrukci ploché střechy 
tvoří dřevěný příhradový vazník uložený a ukotvený na železobetonovém věnci 3. 
nadzemního podlaží. [26] 

 

Firestone RubberGard® - EPDM 

Jedná se o jednovrstvou membránu ze syntetické pryže, vyrobenou ze směsi etylén propylen 
dien monomeru, technických sazí, záměsových olejů, speciálních přísad a vulkanizačních 
činidel. Firestone RubberGard® - EPDM se expeduje v plachtách o maximálních rozměrech 
15,25 x 61 m, což činí plochu 930 m2. Výhodou dodávky takto rozměrných plachet je krátký 
čas instalace a snížení počtu spojů. Výrobce také uvádí vysokou odolnost proti UV záření, 
ozonu a degradaci způsobenou stárnutím. Fólie je pružná do -45

OC a zvládá protažení při 
možných pohybech konstrukce způsobených dilatací či teplotními změnami a to o více než 
300% bez poškození. Výhodou Firestone RubberGard® - EPDM je dlouhá životnost - dle 

výrobce minimálně 50 let, a provoz který nevyžaduje téměř žádné nároky na údržbu. [26] 

 

 

Tab. 1 - Fyzikální vlastnosti membrány Firestone RubberGard® - EPDM [26] 
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OSB desky 

Jedná se o velkoplošné vícevrstvé desky s velkou pevností a tuhostí. Jsou vyráběny plošným 
lisováním z plochých třísek borovicového nebo smrkového dřeva. Na povrchu desky jsou 
třísky orientovány v jednom směru. Jako pojivo je použito umělé pryskyřice. Hlavními 
přednostmi OSB desek jsou: velkoplošnost, velká pevnost a tuhost, dobré tepelně-izolační a 
akustické vlastnosti, snadná opracovatelnost a montáž, zdravotní nezávadnost. [27] 

 

 

Tab. 2 - Požadavky na mechanické vlastnosti desek OSB [27] 

 

Dřevěný příhradový vazník 

Vazníky jsou vyrobeny ze smrkového dřeva tloušťky 50 mm. Použité řezivo musí splňovat 
minimální pevnostní třídu S10 a musí pocházet pouze z certifikovaných pil. Maximální 
přípustná relativní vlhkost dřeva je 22%. Řezivo je zkráceno a upraveno dle výrobní 
dokumentace na požadovanou délku a zkosení pod předepsanými úhly . Dovolené odchylky 
nesmí být větší než 1mm. V místě spojů musí být dřevěný profil bez vad (suky, trhliny 
atd.).Takto opracované řezivo je namáčeno do impregnačních van, a to na minimálně 30 
minut. Jako impregnace proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu slouží 5-10% roztok Bochemitu 

QB profi. Impregnace řeziva podléhá přísné kontrole. Po impregnaci se dřevo nechá okapat a 
vysušit. Po oschnutí jsou jednotlivé přířezy vyskládány a vyrovnány do tvaru vazníku na 

lisovacích stoičkách. Na základě výrobní dokumentace jsou stanoveny velikosti, typy a 

rozložení styčníkových desek. Běžně používané styčníkové desky jsou vyráběny z 
konstrukční pozinkované měkké oceli. Do agresivního prostředí či pro dekorativní účely jsou 

styčníkové desky vyráběny z nerezové oceli. [24, 25] 



45 

  

 

Obr. 8 - Typické spoje příhradových vazníků pomocí styčníkových desek [24] 

 

Na každý spoj jsou použity 2 styčníkové desky - z každé strany jedna. Tolerance umístění 

styčníkových desek je 10 mm. Za pomocí lisu jsou jednotlivé přířezy spojeny styčníkovými 

deskami do velice tuhého spoje. Velmi důležité je také označení hotového vazníku 

identifikačním štítkem či číslem, pro snadné rozpoznání a klasifikaci na stavbě. 

 

 

Obr. 9 - Výroba příhradového vazníku [29] 
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2.1.2. Balení, skladování, doprava 

 

Před naložením vazníků na návěs se provede svázání vazníků pomocí ocelových či plastových 

pásek do tuhých balíků, což usnadní manipulaci s vazníky. Do balíků se vážou zejména 

vazníky stejných rozměru. Také je vhodné při balení a samotném nakládání vazníků znát 

rozmístění a posloupnost realizace vazníkové střechy. Zejména pokud budou vazníky ihned z 

návěsu osazovány na železobetonový věnec, bez uskladnění na staveništi. Lze tak předejít 

zbytečnému přeskládání vazníků do vhodného pořadí přímo na stavbě.  

Po přivezení příhradových vazníků na stavbu je nutné zajistit vhodné zdroje pro bezpečné 

vyložení vazníků. Z důvodů velké hmotnosti balíků je zapotřebí mechanické manipulační 

zařízení. Při jakékoliv manipulaci s vazníky je nutné dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat 

předpisy týkající se bezpečnosti práce.  

Bezpečné skladování vazníků je možné ve svislé nebo vodorovné poloze. U obou variant je 

nutné rozložení dočasných podpor pod uskladňované vazníky a zabránit tak přímému 

kontaktu příhradových vazníků s vegetací a s ní spojenou vlhkostí, která je nežádoucí a může 

zapříčinit zkroucení či prohnutí příhradových vazníků. Všeobecně je doporučeno organizovat 

dodávku příhradových vazníků tak, aby byla doba skladování na staveništi minimální. Za 

předpokladu delšího skladování je nutné vazníky uskladnit tak, aby byly chráněny před 

nepříznivými klimatickými vlivy, a zároveň aby bylo zajištěno vlastní větrání vazníků. 

U varianty skladování příhradových vazníků ve svislé poloze jsou podpory umístěny v 

místech kde jsou předpokládány reakce navrhovaných podpor. [24] 

 

 

Obr. 10 - Svislé skladování vazníků [24] 
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U varianty skladování příhradových vazníků horizontálně, musí být podpory umístěny tak, 

aby byly minimálně pod každým styčníkovým bodem. Toto rozmístění podpor působí jako 

prevence zkroucení či jakýchkoli jiných deformací příhradových vazníků. 

 

 

Obr. 11 - Vodorovné skladování vazníků [24] 

 

Pro manipulaci s příhradovými vazníky se využívá ruční manipulace nebo mechanického 

zdvihacího zařízení. Při ruční manipulaci s příhradovými vazníky je zapotřebí větší počet 

pracovníků, aby nedocházelo k prohýbání, nebo jinému deformování vazníku. Manipulace 

pomocí mechanického zdvihacího zařízení má výhodu v možnosti zdvihání většího břemene. 

Což umožňuje smontování některých vazníkových prvků na volném prostranství přilehlé 

parcely. 

Před manipulací je nutné vazník správně upevnit minimálně na dvou místech. Pro upevnění 

lana je vhodné volit místa upevnění tak, aby byl vazník namáhán pokud možno takovým 

zatížením, na které byl navržen. Tam kde je to vhodné, mohou být použity rozpěrné tyče a 

vzpěry k zajištění rovnoměrnému rozložení sil do zdvihových bodů. Je vhodné místa 

upevnění lana na vazníku předem označit, a předejít tak zbytečným nedorozuměním, které 

vedou k poškození nebo zničení vazníku. Při manipulaci s rozměrnějšími či atypickými 

vazníky je vhodné se poradit o upevnění s projektantem konstrukce. Pro podpůrnou 

manipulaci s vazníkem je určeno lano, které je přivázáno ke spodnímu pásu v místě styčníku. 

Je velmi důležité dodržet veškeré postupy správné manipulace s příhradovými vazníky 

pomocí mechanického zdvihacího zařízení zvláště tam, kde je velké množství prací ve 

velkých výškách a nebezpečí úrazu je tak vyšší. [24, 28, 31] 
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Obr. 12 - Mechanická manipulace s vazníkem [24] 

 

2.1.3. Pracovní podmínky 

 

Staveniště je situováno na okraji města Karviná. Přístup na staveniště je možný z komunikace 

p. č. 2005/13. Sjezd z místní komunikace a vnitrostaveništní komunikace bude zhotovena 

z prefabrikovaných panelů, které zlepší dostupnost staveniště i za nepříznivého počasí. 

Staveniště je opatřeno čtyřmi šatnami, kanceláří stavbyvedoucího a buňkou s WC a 

umývárnou. Staveniště bude oploceno mobilním neprůhledným oplocením výšky 2 m. Pro 

potřeby výstavby bytového domu je vybudována provizorní přípojka z místní veřejné 

vodovodní sítě v ulici p.č. 2005/13 a 2018/5. Splašky z WC a umýváren zařízení staveniště 

budou pravidelně vyváženy dodavatelem mobilního staveništního zařízení. Elektrická energie 

je zajišťována přípojkou NN z veřejní rozvodné sítě vedoucí pod komunikací v ulici p.č. 

2005/13 a 2018/5. Umístění kabelových rozvodů na staveništi bude řešeno individuálně, podle 

odběrných míst v rámci staveniště. 

 

2.1.4. Předání a převzetí staveniště 

 

Předání pracoviště zajistí stavbyvedoucí. Při přebírání pracoviště je nutné zkontrolovat 

provedení předešlých prací, na kterých je osazení příhradových vazníků závislé, což jsou 

svislé nosné konstrukce z keramických cihel Porotherm 30 P+D a zejména železobetonový 

věnec, na který budou příhradové vazníky osazeny a přikotveny. Kontroluje se, zda nosné 

zdivo a železobetonový věnec dosáhly předepsané pevnosti. Dále se kontroluje vodorovnost 

železobetonového věnce a provedení dle projektové dokumentace. Dále je nutné dbát na 
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uvolnění prostoru pracoviště od materiálů a pracovních pomůcek po předešlých pracích, které 

by mohly překážet v činnosti provádění příhradových vazníků. Pracoviště předá 

stavbyvedoucí příslušné pracovní četě po proškolení o jednotlivých pracovních úkonech a 

BOZP. Při předání bude proveden zápis do stavebního deníku. Dále bude také zapsáno 

proškolení zaměstnanců provádějící práce spojené s danou technologií a pracemi. Stavební 

dozor investora bude vyzván ke kontrole kvality a správnosti provedení svislých konstrukcí a 

železobetonového věnce.  

 

2.1.5. Obecné pracovní podmínky 

 

Každý pracovník musí být proškolen o jednotlivých pracovních úkonech, BOZP, mít na sobě 

požadované pracovní a ochranné pomůcky a mít potvrzení na práci ve výškách. Začátek prací 

na ploché střeše z příhradových vazníků určuje únosnost nosných stěn ze zdiva 

POROTHERM 30 P+D , únosnost železobetonového věnce a připravenost pracovního 

prostředí. Před realizací prací musí být dokončeny všechny práce, které by mohly překážet 

pracovní četě provádějící ploché střechy z příhradových vazníků. Práce se mohou vykonávat 

jen za příznivých podmínek. Nebudou se vykonávat v případě vydatných dešťů (intenzita 

deště 8 a více mm/h) nebo sněžení. Při práci v zimě je nutno zabránit námraze na vaznících a 

sněžení na ně, silného větru (30 m/s) a husté mlhy snižující viditelnost. Je nutné věnovat 

zvýšenou pozornost montáži již sestavených vazníků pomocí zdvihací techniky. tyto větší a 

nepoddajná břemena vyžadují pro montáž příznivé povětrnostní podmínky, vytyčení překážek 

v otočné zóně jeřábu s maximální obezřetností při výskytu vzdušného vedení kabeláží.  

Montážní práce se smí provádět do teploty -10°C. [23, 17] 

 

2.1.6. Personální obsazení 

 

Složení pracovní čety: 

- 1x hlavní tesař (vedoucí pracovní čety) zodpovídající za postup, kvalitu a bezpečnost prací  

- 1x vazač který vlastní vazačský průkaz a připevňuje příhradové vazníky k jeřábu  

- 4x pomocní tesaři kteří plní instrukce hlavního tesaře  

- 1x jeřábník s osvědčením pro obsluhu a manipulaci s jeřábem 

- 2x klempíř 
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Na realizaci ploché střechy z příhradových vazníků dohlíží stavbyvedoucí za pomocí mistra, 

práce schvaluje stavbyvedoucí. 

 

2.1.7. Stroje a pracovní pomůcky 

 

Pracovní pomůcky:  

skládací metry, kladivo, vodováha, olovnice, lopata, kleště, vázací lana. 

 

Stroje:  

Věžový jeřáb MB 1030.11, který bude součástí zařízení staveniště 

Tahač s dostatečně dlouhým valníkovým návěsem 

Motorová pila 

Přímočará pila 

Vrtačka 

 

2.1.8. Pracovní postup 

 

Sled prací: 

 Doprava příhradových vazníků a jejich uložení na skládce 

 Osazení příhradových vazníků 

 Prostorové ztužení a zavětrování příhradových vazníků 

 Bednění z OSB desek 

 Firestone EPDM 

 Oplechování atiky 

 Příp. dokončení stavebních prací  

 Úklid  

 

Postup provádění střešní konstrukce : 

 

Před osazováním příhradových vazníků je nutné vyrovnat případné nerovnosti podkladu - 

železobetonového věnce. Provede se vyměření umístění jednotlivých vazníků dle projektové 

dokumentace. Vyměřené umístění se názorně a zřetelně vyznačí obou stranách 

železobetonového věnce, aby proběhla samotná montáž příhradových vazníků rychleji a 
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nedošlo k chybnému osazení jednotlivých vazníků. Na železobetonový věnec se v místech 

uložení vazníků podloží asfaltovým pásem, který bude chránit patu dřevěného vazníku před 

vzlínající vlhkostí z železobetonového věnce.  

Před montáží příhradových vazníků je nutné, aby bylo sestrojené vnější obvodové lešení pro 

zajištění dostatečného manipulačního prostoru tesařů, kteří budou vazníky umisťovat. Dále je 

nutné, aby byla zhotovená v 3. nadzemním podlaží vnitřní plošina, která bude dosahovat 

výškové úrovně 300 mm pod předpokládanou úrovní spodního pásu příhradového vazníku. 

Rozlehlost stavebního pozemku umožňuje, aby bylo sestavení základních vazníků na zemi. 

Jedná se o vazníky, které jsou ve výkrese opatřeny zavětrováním dolního pásu a zavětrováním 

ve střešní rovině. Dva takto spojené vazníky pomocí zavětrování a podporových ztužidel 

vytváří prostorově tuhou konstrukci, se kterou se dá manipulovat jako s celkem, a nevyžaduje 

dodatečné podepření dočasnými prvky po osazení na železobetonový věnec.  

 

 

Obr. 13 - Dva vazníky spojené zavětrováním do prostorově tuhé konstrukce 

[30] 

Takto smontovaná konstrukce se pomocí jeřábu vyzdvihne a osadí na železobetonový věnec 

dle výkresu půdorysu střešní konstrukce. Po osazení dalšího vazníku provedou tesaři dočasné 

úhlopříčné ztužení minimálně ve třech bodech. Vždy když je to možné, by měli tesaři 

používat prvky pro ztužení, které jsou již spojeny pomocí hřebíků, aby byla zajištěna rychlejší 

a bezproblémovější montáž. 

Po umístění vazníků a jejich vyrovnání bude provedeno vnitřní stálé ztužení, které vytvoří 

zcela stabilní konstrukci střechy. Stále ztužení příhradových vazníků bude tvořeno 

ondřejskými kříži a hady které jsou tvořeny prkny o rozměrech 25/120 mm. Toto ztužení bude 

probíhat ve vertikální rovině. V horizontální rovině budou vazníky ztuženy podélnými prkny 

o rozměrech 120/25 mm, které budou probíhat na spodní hraně horního pásu vazníku a na 

horní hraně dolního pásu vazníku. Umístění trvalých ztužujících prvků je patrné z projektové 
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dokumentace.  Při nutnosti práce ve vyšších úrovních než li je plošina sestavená v posledním 

nadzemním podlaží, bude použit žebřík, či dočasně vybudovaný podstavec mezi vazníky. 

Není přípustné, aby dělníci šplhali po dočasně ztužené konstrukci ploché střechy tvořené 

příhradovými vazníky. [24, 25, 31]  

 

Obr. 14 - Kotvení příhradových vazníků do železobetonového věnce 

[25] 

Po dokončení stálého ztužení příhradových vazníků, budou moct tesaři umístit pracovní 

plošinu pomocí vhodných prken přímo na hrany spodního pásu příhradového nosníku. 

Pracovní plošiny budou moct být demontovány pouze pod dokončenými částmi střešní 

konstrukce, po ukončení všech probíhajících prací. Další osazování vazníků bude prováděno 

dle stejných postupů. 

Po dokončení montáže nosné konstrukce ploché střechy bude tesaři provedeno vydřevení rohů 

a koutů ploché střechy, které jsou patrné z projektové dokumentace. Vydřevení bude 

provedeno z hranolů 60/120 mm a bude sloužit jako nosná konstrukce zateplení vazníku. Před 

samotným zateplením a omítnutím konstrukce, jsou na vazníky nabita prkna. Pomocí těchto 

prken se vyrovnají veškeré vzniklé nerovnosti, a zajistí rovnou a pohlednou fasádu budovy. 

Jako další a konečné ztužení vazníkové konstrukce bude provedeno bednění z OSB desek ve 

střešní rovině. Je důležité, aby bednění střechy nebylo ukončováno na stejném vazníku. Dále 

je nutné, aby byl maximálně 1 běžný metr bednění ve směru sklonu střechy ukončen na 

stejném vazníku, poté je nutné spoje bednění přesunout na jiný vazník. Je nutné 
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nezapomenout na otvory pro odvětrávací komínky kanalizace, které budou vystupovat nad 

střešní rovinu. Poloha všech komínků je patrná z projektové dokumentace. 

Po zhotovení celého bednění bude provedena atika ploché střechy, která bude tvořena fošnou 

o rozměrech 250/100 mm. Fošna bude kotvena do příhradových vazníků pomocí vrutů. 

Umístění atiky je patrné z projektové dokumentace. 

Před zahájením realizace hydroizolační vrstvy ploché střechy je nutné zbavit podkladní vrstvu 

- bednění z OSB desek - veškerých nečistot. Dále je zapotřebí zkontrolovat, zda-li byly 

veškeré spoje OSB desek řádně začištěny, a jestli bylo provedeno řádné kotvení bednění a 

žádný spojovací materiál nevyčnívá nad střešní rovinu tvořenou bedněním. Veškeré ostré 

předměty a hrany ponechané na střešní rovině před realizací hydroizolace mohou zapříčinit 

poškození systému Firestone. 

Hydroizolace Firestone EPDM je na bednění ploché střechy lepena ve velkoplošných 

plachtách šířky 3,05 až 6,10 m za pomocí lepidla Bonding adhesive předepsaného výrobcem. 

Spojování sousedních fólií bude realizováno s přesahem min. 100 mm. Fólie jsou spojovány 

samolepící páskou QuickSeam. Takto spojené fólie vytvářejí souvislou vodotěsnou 

membránu ploché střechy. Veškerá lemování kolem obvodu střechy a prostupů budou 

provedena dle technických podmínek Firestone. [26] 

 

 

Obr. 15 - Spojování fólií pomocí systému pásky QuickSeam® [26] 
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Po dokončení střešní hydroizolace bude provedeno oplechování atiky a osazení žlabových 

háků, do kterých se ukotví žlaby. Je nutné dodržet spádování okapních žlabů, aby v nich 

nedocházelo ke zdržování vody. Poté následuje připevnění svislých svodů. 

 

2.1.9. Jakost a kontrola kvality 

 

Na provádění střechy z příhradových vazníků dohlíží stavbyvedoucí, který kontroluje: 

- rozměry a uložení dle projektové dokumentace, 

- svislost a vodorovnost všech prvků před stálým vyztužením 

- rovnoběžnost, pravoúhlost, 

- tuhost vazníkové konstrukce 

- celistvost bednění z OSB desek 

- přilnavost PVC fólie k podkladu 

- těsnost spojů PVC fólie 

 

Po dokončení prací předá celou stropní konstrukci stavbyvedoucí technickému dozoru 

investora. Provede se zápis do stavebního deníku. 

 

2.1.10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Pro maximální možnou ochranu zdraví při práci se musí používat tyto pomůcky: ochranné 

brýle, bezpečnostní rukavice, pracovní oděv, bezpečnostní přilba, pevná obuv s vyztuženou  

špičkou, úvazy. Za práci ve výškách se považuje pohyb a práce pracovníka, při kterém je 

ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesunutím. Při dopravě, manipulaci 

a montáži prvků je třeba dbát všech bezpečnostních opatření vyplývajících ze zákona 

a příslušných předpisů, zejména práce se zavěšeným břemenem ČSN ISO 12480-1.  

Bezpečnost prací bude s platnými normami a předpisy. Musí splňovat požadavky dle zákonu 

č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. [23, 18] 
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2.1.11. Ekologie 

 

Během realizace ploché střechy z příhradových vazníků nedojde k významnému zhoršení 

životního prostředí v blízkosti budoucí stavby. Zeleň, která zůstává v prostoru staveniště, se 

řádně obední dřevěnými prkny a provede se bezpečnostní neprůhledné oplocení výšky 2 m. 

Bude zde pouze zvýšení hluku a prašnosti, a to jen v nezbytné době. Dále bude prováděno při 

odjezdu ze zařízení staveniště čištění vozů, aby se zabránilo znečištění vozovky. Bude řádně 

dodržován noční klid, a to v době od 22:00 do 6:00. Bude probíhat třídění odpadu, který bude 

následovně odvážen na skládku dle typu odpadu. 
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3. Kontrolní plán pro proces realizace ploché střechy z příhradových 

 vazníků 

 

Při provádění prací na ploché střeše z dřevěných příhradových vazníků je nutné kontrolovat 

jednotlivé fáze realizace ploché střechy. Kontrolují se přesahy, spoje, těsnost, a zda je 

dodržena technologie výstavby. Zda nedochází k různým změnám vůči realizační projektové 

dokumentaci nebo způsobu provádění, který by neodpovídal platným normám. Kontroluje se 

způsob, správnost a kvalita provedení daných činností. Po provedení všech činností daného 

stavebního procesu je zapotřebí výstupní kontrola. V té se kontroluje, zda jsou všechny 

činnosti dokončeny pro umožnění další výstavby a dalších navazujících stavebních činností, a 

zda je vše vyhotoveno dle projektové dokumentace. Důkladné kontroly zajistí celkovou 

kvalitu provedení dané etapy stavby. O jednotlivých fázích realizace bude také informován 

technický dozor stavebníka, který bude provádět kontroly jednotlivých hotových celků. Dané 

kontroly se následně zapíší do stavebního deníku. Pro snadnější kontrolu je vyhotoven 

kontrolní list realizace ploché střechy. 

 

Viz příloha č. 1 
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4. Časový plán ve formě řádkového harmonogramu 

 

Časový plán ve formě řádkového harmonogramu je důležitou pomůckou při organizaci času a 

kapacit realizace stavby - bytového domu. Z časového plánu ve formě řádkového 

harmonogramu vyplývá začátek, konec a doba jednotlivých činností. Nepřímo z časového 

plánu také vyplývá kolik bude použito pracovníků či pracovních strojů. 

Doba výstavby bytového domu bude započata 18.3.2015 a bude dokončena 9.5.2016. Celková 

doba výstavby je 299 pracovních dní. 

Harmonogram byl vytvořen v programu Microsoft Project 2007 

 

Viz příloha č. 2 
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5. Položkový rozpočet 

 

Položkový rozpočet je vyjádření jednotlivých stavebních, montážních, řemeslných prací, a 

materiálů, doplněných jednotkovými cenami za měrnou jednotku těchto prací a materiálů. 

Výsledkem je celková cena díla - bytového domu. 

Celková cena bytového domu se skládá z HSV, které činí 8 748 625,58 Kč bez DPH a z PSV, 

které činí 5 685 131,89 Kč bez DPH. Celková cena tedy činí 14 433 757,47 Kč bez DPH. 

Celková cena s DPH 15 % činí 16 598 821,17 Kč.  

Položkový rozpočet byl vytvořen v programu Kros plus 

 

Viz příloha č. 3 
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6. Závěr 

 

V části pozemního stavitelství byly specifikovány základní informace o stavbě, 
architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání 
stavby, konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby. Dále byly 
vybrané stavební konstrukce posouzeny v programu Stavební fyzika - Teplo 2010 a Area 

2010 . Veškeré konstrukce vyhověli všem požadavkům. Dále byla vypracována kompletní 
projektová dokumentace pro realizaci stavby. 

V technologickém předpisu byly popsány zásady pro přípravu a realizaci ploché střechy z 
dřevěných příhradových vazníků. Také byl specifikován materiál, jeho skladování a obecné 
pracovní podmínky při realizaci ploché střechy z dřevěných příhradových vazníků. 

Kontrolní plán pro proces realizace ploché střechy z příhradových vazníků obsahuje kontrolní 
list realizace ploché střechy pro snadnější kontrolu jakosti realizace ploché střechy z 
dřevěných příhradových vazníků. 

Z časového plánu ve formě řádkového harmonogramu vyplývá začátek výstavby - 18.3.2015 

a plánované dokončení - 9.5.2016. Celková doba výstavby je navržena na 299 pracovních dní. 

Celková cena výstavby bytového domu se skládá z HSV a PSV. Celková cena výstavby 
bytového domu činí 14 433 757,47 Kč bez DPH. Celková cena s DPH 15 % činí 16 598 
821,17 Kč.  
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Seznam zkratek 

 

Bm  běžný metr 

Bpv  Balt po vyrovnání 

ČSN   česká státní norma 

EPS   expandovaný polystyren (pěnový) 

XPS  extrudovaný polystyren 

HI   hydroizolace 

hod   hodina 

Kč   korun českých 

Kg   kilogram – jednotka hmotnosti 

km   kilometr 

ks   kus 

M   měřítko 

m   metr 

m. n. m.  metrů nad mořem 

m2  metr čtverečný 

m3   metr krychlový 

mm   milimetr 

NP   nadzemní podlaží 

Sb.   sbírky (zákonů) 

t   tuna – jednotka hmotnosti 

TI  tepelná izolace 

ŽB   železobeton 

°C   stupeň Celsia 

C 20/25 pevnost betonu v tlaku, válcová pevnost/krychelná pevnost 

OS  stavební objekt 

BD  bytový dům 
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HSV  hlavní stavební výroba 

PSV  přidružená stavební výroba 

Tl.  tloušťka 

Mpa  megapascal 

U  součinitel prostupu tepla 

W/m
2
K watt na metr čtevečný kelvin 

Např.  například 

PD  projektová dokumentace 

š  šířka 

p. č.  parcelní číslo 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

MMR  ministerstvo pro místní rozvoj 
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