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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 

Bpv – Balt po vyrovnání 

m n. m. – Nadmořská výška 

PD – Projektová dokumentace 

KN – Katastr nemovitostí 

ZPF – Zemědělský půdní fond 

TI – Tepelné izolace 

HI – Hydroizolace 

ČSN – Česká státní norma 

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

NV – Nařízení vlády 

XPS – Extrudovaný polystyrén 

EPS – Expandovaný polystyrén 

DN – Dimenze 

DPH – Daň z přidané hodnoty 

EN – Evropská norma 

NP – Nadzemní podlaží 

ISO – Mezinárodní organizace pro normalizaci 

U – Součinitel prostupu tepla [W/(m2×K)] 

k.ú. – Katastrální území 

ul. – Ulice 

Mc,a – Roční množství zkondenzované vodní páry [kg/m2×rok] 

Mec,a – Roční množství odpařitelné vodní páry [kg/m2×rok] 

Mi – Faktor difuzního odporu [-] 

RHi – Relativní vlhkost v interiéru [%]  

Sb. – Sbírky 

Te – Návrhová vnitřní teplota [°C]  

Ti – Návrhová vnitřní teplota [°C]  

Tae – Návrhová venkovní teplota [°C]  

Tai – Návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C]  

Uem,rc – Doporučený součinitel prostupu tepla [W/(m2×K)]  

Uem,rq – Doporučený součinitel prostupu tepla [W/(m2×K)]  

Uem,s – Požadovaný součinitel prostupu tepla [W/(m2×K)]  
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kg/m2×rok – Kilogram na metr čtverečný krát rok  

W/K – Watt na kelvin 

W/(m2×K) – Watt na metr krychlový krát kelvin, jednotka součinitele prostupu tepla  

W/mK – Watt na metr krát kelvin, jednotka prostupu tepla  

č. číslo  

dT10 – Pokles dotykové teploty [°C]  

d – Tloušťka vrstvy  

dB – Decibel  

Kč – Částka v českých korunách  

obr. – Obrázek  

p.č. – Parcelní číslo 

m3 – Metr krychlový  

m – Metr 

Č.j – Číslo jednací 

Parc. – Parcela 

p.č. st. – Stavební parcela číslo 
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1. ÚVOD 

 

Diplomová práce je zaměřena na zpracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení a navržení technologie pro rekonstrukci střešního pláště.  

Stávající střecha nevyhovuje z hlediska tloušťky tepelné izolace, nedostatečné 

vzduchotěsnosti spodního pláště a hydroizolační bezpečnosti horního pláště.  

Na základě tepelně technického posouzení bude navržena nová jednoplášťová střecha, 

tak aby nedocházelo ke kondenzaci vodních par a vyhověla na požadavky tepelné izolace.   

Součástí diplomové práce je technologický postup rekonstrukce střešního pláště. Cílem 

technologického postupu je rekonstrukce střešního pláště na administrativní budově v obci 

Lučina. Technologický postup rekonstrukce střešního pláště zahrnuje rekonstrukci původní 

dvouplášťové větrané střechy na střechu jednoplášťovou. 
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2. STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST [4] 

2.1 Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě  

a) Název stavby 

Technologický postup rekonstrukce střešního pláště 

Technological process of roof reconstruction 

b) Místo stavby 

Pozemek: p. č. st. 545 k.ú. Lučina (688371) 

c) Předmět projektové dokumentace  

Dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 

Investor: Petr Barteček 

  Lučina 680 

  739 39, Lučina 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Jméno, příjmení, kontakt 

Zpracovala:   Bc. Magdaléna Kubečková 

Email:    magdalena.kubeckova.st@vsb.cz 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

   Schválené stavební povolení: Č.j.:   MMFM 12242/2014 

     Datum:  6. 2. 2014 

     Vyřizuje: Ing. Antonín Vantuch 

 

Požadavky investora, katastrální mapa, stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění 

příslušných předpisů, příslušná vyjádření dotčených orgánů, výkresová dokumentace pro 

stavební povolení, stavebně technické posouzení střešní konstrukce. 

A.3  Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Území je dáno stávající stavbou, která se nachází v zastavěné části obce Lučina na p. č. 

st. 545 v katastrálním území Lučina (688371) o celkové výměře 1 650 m2. Dokumentace řeší 

rekonstrukci střešního pláště administrativní budovy. Stavba je přístupná z místní obslužné 

komunikace, ul. Okrasná – parc. č. 1065/2 vedená v KN jako ostatní komunikace. Jedná se o 

asfaltovou komunikaci šíři 6 m. Pozemek, na kterém je umístěna stávající stavba, je mírně 

svažitý jihovýchodním směrem. Maximální převýšení je 0,5 m. Parcela č. 545/2 je ve vlastnictví 

investora stavby Petra Bartečka. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Administrativní budova je v chráněném ložiskovém území viz B. 1 Popis území stavby. 

Vzhledem k charakteru stavby je možné konstatovat, že požadavky dotčených orgánů jsou 

v době zpracování projektové dokumentace splněny. Byly zpracovány do PD. Veškeré 

požadavky dotčených orgánů, které jsou stanoveny, budou plně respektovány a dodrženy. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 
územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní 
souhlas. 

Stavba je navržena v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. 
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d) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popř. 
regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v 
případě stavebních úprav podmiňující změnu v užívání stavby údaje o jejím 
souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je navržena v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. 

e) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Nejsou stanoveny žádné požadavky. Využití území se nemění. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Vzhledem k charakteru stavby je možné konstatovat, že požadavky dotčených orgánů 

jsou v době zpracování projektové dokumentace splněny. Byly zpracovány do PD. Veškeré 

požadavky dotčených orgánů, které jsou stanoveny, budou plně respektovány a dodrženy. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro tuto stavbu nejsou stanoveny výjimky ani úlevová řízení. 

h) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Žádné podmiňující ani související investice nejsou. 

i) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle KN) 

parc. č.  1065/2 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 
Způsob využití: Ostatní komunikace 

Druh pozemku: Ostatní plocha 

Vlastnické právo:  Statutární město Frýdek-Místek,  
   Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek 

 

p. č. st. 545    Stavba pro administrativu 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Vlastnické právo:  Petr Barteček, č. p. 680 Lučina, 739 39 

 

parc. č.  545/2 

Druh pozemku: Zahrada 

Vlastnické právo:  Petr Barteček, č. p. 680 Lučina, 739 39 
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A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o rekonstrukci zastřešení administrativní budovy.  

b) Účel užívání stavby 

Stavba je využívána celoročně. Objekt je čtyřpodlažní, nepodsklepený se sedlovou 

střechou. Účel stavby se nemění. První patro administrativní budovy je řešeno jako sociální 

zázemí (sprchy, šatny, umyvárny, jídelna…) pro pracovníky firmy. Druhé, třetí a čtvrté patro 

je koncipováno jako patra pro administrativní účely tedy kanceláře.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Je zamýšlená rekonstrukce zastřešení administrativní budovy. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 
památka apod.) 

Nejedná se o stavbu kulturní památky apod. Neřeší se. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. 

V případě neexistence takovéto normy budou materiály a zpracování splňovat uznávané 

národní normy, které jsou uvedeny v dokumentaci. Jiné normy mohou být akceptovány pouze 

v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony. A budou 

akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, který musí 

jejich použití písemně schválit. Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými 

alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy správci stavby 

nejméně 28 dnů před datem, kdy zhotovitel požaduje souhlas správce stavby. V případě, že 

správce stavby určí, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, 

zhotovitel splní původně vyžadované normy.  

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., O technických 

požadavcích na stavby.  

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
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Vzhledem k charakteru stavby je možné konstatovat, že požadavky dotčených orgánů 

jsou v době zpracování projektové dokumentace splněny. Byly zpracovány do PD. Veškeré 

požadavky dotčených orgánů, které jsou stanoveny, budou plně respektovány a dodrženy. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou stanoveny výjimky a úlevová řešení.  

h) Navrhované kapacity stavby 

Zůstávají stávající. 

Provozní režim: 24h  

Počet podlaží: 4 nadzemní  

Rok výstavby administrativní budovy: cca 2000 

Rok realizace rekonstrukce střešního pláště: 2015 

Zastavěná plocha celkem: 372,5 m 

Obestavěný prostor: 5 652,3 m   

Podlahová plocha celkem: 1 175,3 m (vnitřní rozměry)  

Klimatická náročnost je dána dle ČSN 06 0210 pro oblast: Frýdek-Místek 

Výpočtová venkovní teplota (zima) - 15°C 

Účel stavby: administrativní 

Počet pracovníku pro administrativu (2-4.NP): 27×3=78 osob 

Počet pracovníku pro administrativu (1.NP): 2 osoby 

Počet šaten pro dělníky (1.NP): 52+18 = 70 osob 

i) Základní bilance stavby 

Zůstávají stávající, nemění se. 

Dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny vnějšími svody upevněnými objímkou 

do fasády, v úrovni terénu je na každém osazen lapač střešních splavenin. Pro odvodnění 

sedlové střechy o 17° jsou navrženy celkem 4 svody DN 100 mm, žlaby pak DN 150.  Celková 

plocha střechy je (6,805×31,160×2)= 424 m2. Systém pro odvodnění střech je Lindab Rainline.  

Bilance vstupních energií zůstávají stávající. 

Odpady vznikající během stavebních prací budou odváženy a likvidovány mimo 

staveniště, což bude zajišťovat realizační firma v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 

Sb. 
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O – ostatní odpad 

N – nebezpečný odpad   

17 06 04 Izolační materiálny neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 

06 03 (Původní tepelná izolace z minerální vaty) 

O 400 kg a 

17 02 01 Dřevo (Původní krokve) O 390 m3 a 

17 02 02 Sklo (Střešní výlez) O 0,5 kg a 

17 02 03 Plasty (Liniová mřížka a některé kl. prvky) O 4 kg a 

17 04 05 Železo a ocel (Původní trapézová krytina a kl. prvky) O 100 kg b 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,01 t a 

 

Označení způsobu odstranění odpadů: 

a – předání odpadu externí firmě oprávněné k nakládání s odpady popřípadě odvoz do zařízení 

k využívání nebo odstranění odpadu. 

b – odvoz do zařízení ke sběru nebo výkupu odpadu 

 

Zásady pro nakládání s odpady: Minimalizovat vznikání odpadů, separovat jednotlivé 

druhy odpadů, uplatňovat zásady maximální recyklace, minimalizovat odpady k přímému 

skladování. 

 

j) Základní předpoklady výstavby: 

Předpokládaná doba rekonstrukce střešního pláště je 30 dnů po zahájení stavby. 

Zahájení stavby bude uskutečněno dne 13. 4. 2015 a dokončeno v termínu 22. 5. 2015. Do 

časového plánu je zahrnuta rezerva z důvodů nepříznivého počasí 4 dny. Stavba nebude členěna 

na etapy. Podrobně viz příloha č. 14 – Časový plán výstavby.  

k) Orientační náklady stavby: 

Položkový rozpočet byl rozdělen na dvě částí. První část se zaobírá přípravou staveniště 

a odstranění vybraných konstrukcí střešního pláště. Druhá část zahrnuje realizaci nového 

střešního pláště.  

Celková cena rekonstrukce střešního pláště je 1 377 977,00 Kč včetně DPH 21%. Bez 

DPH 1 138 778,94 Kč. Podrobně viz příloha č. 12 – Položkový rozpočet bouracích prací 

rekonstrukce střešního pláště a příloha č. 13 – Položkový rozpočet montáže a aplikace nového 

souvrství střešního pláště. 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická zařízení 

Stavba nebude členěna na objekty. 

SO01  Rekonstrukce střešního pláště 
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2.2 Souhrnná technická zpráva [1,3] 

B.1  Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Řešené území je dáno stávající stavbou administrativní budovy, která se nachází v 

zastavěné části obce Lučina na p. č. st. 545 v katastrálním území Lučina (688371) o celkové 

výměře 1 650 m2. Stavba je přístupná z místní obslužné komunikace, ul. Okrasná – parc. č. 

1065/2 vedená v KN jako ostatní komunikace. Jedná se o asfaltovou komunikaci šíři 6 m. 

Pozemek, na kterém je umístěna předmětná stavba, je mírně svažitý jihovýchodním směrem. 

Maximální převýšení je 0,5 m. Pozemek je oplocen. Parcela č. 545 je ve vlastnictví investora 

stavby Petra Bartečka.  

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Před zahájením projektových prací byl proveden podrobný stavebně technický průzkum. 

Při posouzení stávající dvouplášťové, větrané střechy bylo zjištěno: 

 Poškození původní plechové krytiny z trapézových plechů: stávající plechová krytina 

je napadena rzí. 

 Původní dřevěné prvky (krokve po vlašsku) jsou napadeny plísní a houbami. 

 Původní pojistná hydroizolace je rozsáhle poškozena, poškození cca 60%. 

 Původní teplená izolace, je nefunkční a trvale poškozené. Tl. 160 mm je nedostatečná. 

 Spodní plášť vykazuje nedostatečnou vzduchotěsnost. 

O provedeném podrobném stavebně technickém průzkumu je proveden zápis odborné 

firmy. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Lučina spadá do chráněného ložiskového území. Viz obr. č. 1 – Chráněné ložiskové 

území. 
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Obr. č. 1  - Chráněné ložiskové území1 

 

Mezi hlavními nerostnými surovinami jsou v obci Lučina evidovány zejména černé uhlí 

a zemní plyn. Celé území proto spadá do chráněného ložiskového území. 

Samotná rekonstrukce střešního pláště administrativní budovy nezmění rozsah stavby ani 

vzhled a tím nemá negativní vliv na území. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Vymezená záplavová území a hranice záplav při maximálním průtoku jsou uvedena na 

následujícím obrázku. Viz obr. č. 2 – Vymezená záplavová území. 
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   Obr. č. 2  - Vymezení záplavového území2 

Z předloženého obrázku vyplývá, že se stavba nenachází v záplavovém území. Na 

posuzovaném území se nenachází žádná důlní činnost. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vlil stavby na 
odtokové poměry v území. 

Sousední pozemky nebudou stavbou nijak ohroženy. Při stavebních prací bude 

postupováno maximálně šetrně vůči stávající zeleni. Území stavby bude zajištěno tak, aby 

nedošlo k poškození okolních pozemků.  

Sklady stavebního materiálu budou zřízeny výhradně na ploše určené a vyhrazené pro 

stavbu. Vše bude po ukončení prací uvedeno do původního stavu. Veškeré navrhované práce 

mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, pracovníky s požadovanou kvalifikací a 

oprávněním k provádění příslušných prací.  

V době výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Pro práce 

bude použita běžná mechanizace, osobní a nákladní automobily. Stavební práce jsou běžného 

charakteru a standardní technologie. Nevyžadují si speciální bezpečnostní opatření. Při 

zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci 

a stavebních úpravách zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 

Pro danou rekonstrukci nejsou požadavky na asanace, demolice objektů či kácení dřevin.  

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa. 
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Pro danou rekonstrukci nejsou žádné požadavky na maximální zábory ZPF nebo 

pozemků určených k plnění funkci lesa. 

h) Územně technické podmínky. 

Navrhovaný projekt rekonstrukce střešního pláště nenarušuje řešení technické a dopravní 

infrastruktury včetně dopravy v klidu, není ovlivněn podmínkami stanovenými pro navrhování 

staveb na poddolovaném a sváženém území. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice. 

V době zpracování projektové dokumentace nejsou známy žádné časové vazby, případně 

jiná opatření. Žádné časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníku při dané realizaci 

nejsou. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o rekonstrukci střešního pláště administrativní budovy.  

Základní kapacity funkčních jednotek zůstává stávající: 

Účel stavby: administrativní 

Počet pracovníku pro administrativu (2-4.NP): 27×3=78 osob 

Počet pracovníku pro administrativu (1.NP): 2 osoby 

Počet šaten pro dělníky (1.NP): 52+18 = 70 osob  

(Z toho 52 šaten pro muže a 18 šaten pro ženy) 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Zůstává stávající a nemění se.  

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení 

Zůstává stávající a nemění se. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zůstává stávající a nemění se. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby [13] 

Rekonstrukce střešního pláště musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby 

při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem 

a vloupání.  

Při stavbě budou dodržovány veškeré související bezpečnostní předpisy, stavební 

konstrukce jsou navrženy tak, že umožňují bezpečné užívání stavby. Veškerá zařízení musí být 

po montáži vyzkoušena a zregulována. Obsluhovatel musí být řádně seznámen s funkcí, 

provozem a údržbou nové střešní konstrukce. Při užívaní objektu nesmí být ohrožena 

bezpečnost lidí. 

Do střešního pláště jsou zahrnuty systémy BOZP z hlediska bezpečnosti na střeše 

z důvodu údržby. Viz kapitola 5.11 Systémy BOZP z hlediska bezpečnosti na střeše z důvodů 

údržby. 

 

Přehled vybraných základních předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany: 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

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

zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a související předpisy. 

Nařízení vlády 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků. 

Nařízení vlády. Č. 361/2007 Sb., kterým se stanová podmínky ochrany zdraví při práci  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 
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Předmětem PD je rekonstrukce střešního pláště administrativní budovy. Technické řešení 

rekonstrukce vychází z použití současných obvyklých konstrukčních postupů, budou použity 

kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy s dlouhou životností. 

 

Popis původního střešního pláště 

Původní zastřešení administrativní budovy bylo řešeno dvouplášťovou větranou střechou. 

Nosnou část střešní konstrukce tvoří dřevěné příhradové vazníky ze smrkového dřeva kvality 

SI, které jsou ztuženy vodorovnými krokvemi (krokve po Vlašsku). Jako střešní krytina byla 

použita plechová krytina z trapézového plechu. Na nosných příhradových vaznících je zavěšen 

lehký sádrokartonový podhled RIGIPS na kovové konstrukci, který je v části ocelového závěsu 

vyplněn tepelnou izolací z minerální vaty v tl. 160 mm.  

Prostor mezi vazníky byl navržen jako větraný. Přiváděcí otvor je ve spodní části 

příhradového vazníku podél okapu chráněn plastovou liniovou mřížkou. Odváděcí větrací otvor 

je řešen v části hřebene střešního pláště.  

Na trapézové krytině je umístěn střešní výlez, hromosvodná soustava a odvětrávací 

komínky.  

 

Demontáže: 

V rámci příprav před prováděním nového souvrství střešního pláště je nutné provést: 

 Demontáž stávajícího hromosvodu (uskladnění pro zpětnou montáž) 

 Odstranění původního hřebenáče  

 Odstranění plechové krytiny 

 Odstranění okapnice 

 Odstranění střešních žlabů a háků (uskladnění pro zpětnou montáž)  

 Odstranění dřevěných prvků 

 Odstranění tepelné izolace  

 

Před rekonstrukcí střešního pláště musí být stávající příhradový vazník penetrován 

předepsaným nátěrem (Bochemit QB). Postupné odstranění původních dřevěných prvků a 

následná průběžná výměna viz technologický postup rekonstrukce střešního pláště. 

Odvoz vybouraného materiálu bude na nejbližší skládku. Likvidaci nebezpečného odpadu 

zajistí dodavatel v souladu s příslušnými předpisy, což doloží certifikáty ke kolaudaci. 
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Původní přiváděcí otvory dvouplášťové větrané střechy 

Přiváděcí otvory budou zaslepeny PUR pěnou. Tímto řešením dojde k přeměně 

dvouplášťové větrané střechy na jednoplášťovou a zároveň bude docházet k vyrovnávání 

případného přetlaku vodní páry ze vzduchové mezery. 

 

Hromosvodná soustava 

Předpokládá se repasé hromosvodné soustavy. Stávající soustava bude demontována a 

uskladněná pro zpětnou montáž. Na základě revizní zprávy bude stanoveno, zda bude nutné 

instalovat novou sestavu hromosvodu. 

V případě nové hromosvodné soustavy 

Na základě revizní zprávy bude stanoven rozsah prací. Předpokládá se osazení nových 

svodných vodičů na fasádu, Al drát průměru 8 mm v plastové bužírce. Kotvící prvky svislého 

drátu budou vyspádovány směrem od objektu. V úrovni do 2,0 m nad terénem bude přechod na 

tyčové vedení, které bude napojeno na zemnící rozvod.  Po přeměření se v případě potřeby 

provede nové uzemnění a jeho opětovné přeměření. Montáž bude provedena v souladu s ČSN 

EN 62305 a souvisejícími předpisy. Po skončení montáže je nutné provést výchozí revizi. 

 Během realizace (demontáže a montáže nového) musí být soustava vždy částečně 

funkční. 

Nový hromosvod není zahrnut do rozpočtu a bude oceněn zvlášť po odsouhlasení 

investora stavby pana Petra Bartečka. 

 

Nové konstrukce – stavební materiály: 

Projekt řeší tyto stavební úpravy: 

 Sanace stávajícího příhradového vazníků 

 Nová jednoplášťová skladba střechy 

 Návrh systému BOZP z hlediska bezpečnosti na střeše z důvodů údržby 

 

Na objektu administrativní budovy bude provedeno nové souvrství jednoplášťové 

střechy. 

 

Použité jednotlivé vrstvy nového střešního pláště: 

Tepelná izolace 
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Pro splnění požadavků ČSN 73 0540 na hodnotu součinitele prostupu tepla U, bude 

střecha zateplena tepelnou izolací Isover DOMO PLUS  tl. 160+80 mm [31].  

Pojistná hydroizolace 

Bude použita pojistná hydroizolace TYVEK SOLID[32] firmy ISOVER. Jedná se o 

kontaktní difúzní otevřenou fólii sd ≤ 0,03 m. Membrána má také antireflexní povrch a bude 

funkční i v případě instalace nepotištěnou (bílou) stranou vzhůru. Ekvivalentní difuzní tloušťka 

sd: 0,03 m, hmotnost: 8,0 kg, tloušťka: 220 µm. 

Parozábrana 

Parozábrana Isover VARIO KM DUPLEX UV[33] je velmi pevná parozábrana 

s proměnnou ekvivalentní difúzní tloušťkou, UV stabilizací min. 18 měsíců se speciálním 

přilnavým rounem. Ekvivalentní difúzní tloušťka sd: 0,3-5 m, hmotnost: 4,8 kg. 

  

Po provedení výše popsaných prací budou provedeny tyto dokončovací práce: 

 uvedení okolního terénu do původního stavu, vč. provedení obnovy poškozeného 

trávníku 

 

POZNÁMKA: 

Veškeré použité materiály musí být prováděny při vnějších teplotách, které neklesnou 

pod +5°C. 

Dodavatel těchto stavebních prací musí dodržovat technologické postupy předepsané 

výrobci a dodavateli jednotlivých materiálů. 

Zhotovitel doloží při předložení cenové nabídky, veškeré pracovní postupy a certifikáty. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Základní nosné prvky střešní konstrukce (příhradové vazníky) zůstanou původní, budou 

pouze opatřené nátěrem Bochemit QB. Nosná konstrukce je ze smrkového dřeva jakostní 

kvality SI.  

Nová krytina je navržena z trapézového plechu. 

c) Mechanická odolnost a stabilita [13] 

Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby 

a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části nebo větší stupeň nepřípustného 

přetvoření.  
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Stavební konstrukce jsou navrženy a budou provedeny tak, aby po dobu požadované 

existence vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a negativním vlivům, které 

mohou nastat při každodenním užívání objektu. Musí vyhovět škodlivému působení prostředí, 

obzvlášť atmosférickým a chemickým vlivům (korozi, atd.…).   

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Zůstává stávající a nemění se. Není předmětem této PD. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Zůstává stávající a nemění se. Není předmětem této PD. 

B.2.8 Požární bezpečností řešení [13] 

Z hlediska zachování požární bezpečnosti je třeba zajistit zachování nosnosti a stability 

k-ce po určitou dobu, omezení šíření požáru a kouře, ochrana sousedních objektů proti požáru, 

umožnění evakuace a zpřístupnění bezpečného zásahu požární ochrany.  

Stavebník bude respektovat veškeré podmínky uvedené v požárně-bezpečnostním řešení 

stavby. 

Požárně bezpečnostní řešení není předmětem diplomové práce. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Objekt respektuje požadavky normy ČSN 730540 – 2, případně ostatních souvisejících 

tepelně-technickým norem. Součástí projektu je tepelně technické posouzení původní a nově 

navržených úprav. Viz příloha č. 3-5: Tepelně technické posouzení skladby – zateplení stávající 

(původní) a příloha č. 6-7: Tepelně technické posouzení skladby – zateplení navržené skladby 

střechy. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí [13] 
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Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, 

zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby 

neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech, zejména 

následkem… 

 uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, 

 přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší,  

 uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících, 

 nepříznivých účinků elektromagnetického záření,  

 znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy, 

 nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře, 

 nevhodného nakládání s odpady, 

 výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí        

             uvnitř staveb, 

 nedostatečných tepelně izolačních a zvukoizolačních vlastností podle charakteru  

           užívaných místností 

 nevhodných světelně technických vlastností 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí - zástavbu. Stavba neprodukuje nadměrné 

množství prachu, hluku nebo vibrací. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není předmětem pro tuto PD. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Není předmětem pro tuto PD. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Není předmětem pro tuto PD. 

d) Ochrana před hlukem 

Není předmětem pro tuto PD. 

e) Protipovodňová opatření 
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Není předmětem pro tuto PD. 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

Zůstává stávající a nemění se. Rekonstrukce střešního pláště nezmění stávající připojení 

na technickou infrastrukturu. 

B.4  Dopravní řešení 

Při rekonstrukci střešního pláště nedojde k zásahu ani ke změně stávající dopravní a 

technické infrastruktury. Doprava v okolí objektu nebude narušena a situace se nezmění. 

Nebude nutné upravit dopravní značení.  

V rámci rekonstrukce nedojde k záboru parkovacích stání. Objekt je napojen na 

obslužnou komunikaci v ul. Okrasná – parc. č. 1065/2 vedená v KN jako ostatní komunikace.  

Jedná se o asfaltovou komunikaci šíři 6m. 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci rekonstrukce střešního pláště nedojde k terénním úpravám. Po dokončení 

stavebních prací bude upraven terén do původního stavu. 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Vliv stavebních prací na životní prostředí je minimální. Hlučné činnosti nebudou 

prováděny v čase klidu. Zařízení staveniště je navrženo tak, že vnější životní prostředí nebude 

zatěžováno splaškovými vodami vznikajícími při realizaci stavby.  

Odpady vznikající během stavebních prací budou odváženy a likvidovány mimo 

staveniště, což bude zajišťovat realizační firma v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 

Sb. 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Při rekonstrukci střešního pláště byly dodrženy veškeré základní požadavky z hlediska 

ochrany obyvatelstva. 
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B.8  Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění. 

Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem. Kvalita provedených stavebních prací 

a dodaných materiálů musí odpovídat vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

výstavbu. 

Potřebný materiál bude uložen na zahradě investora nebo na místech, které nebudou 

ovlivňovat dopravu. Materiál bude uložen na zpevněných odvodněných plochách. Pro zařízení 

staveniště budou využity vyhrazené prostory určené investorem. 

Zázemí pro pracovníky bude zřízeno, na pozemku investora, případně po dohodě 

s investorem v objektu. Tam budou vyhrazeny prostory pro šatnu a umývárnu. 

Předpokládá se, že na 1 směně bude pracovat současně 3-5 pracovníků. 

b) Odvodnění staveniště 

Zůstává stávající. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

Přesun stavebních materiálů bude prováděn po místních komunikacích a odtud po ploše 

staveniště. Při pojíždění po travnatých plochách je nutno dbát na ochranu zeleně a po dokončení 

stavebních prací uvést zeleň do původního stavu. Po dokončení stavebních prací budou plochy 

užívané v rámci stavby – trávníky a zpevněné plochy – uvedeny do původního stavu a předány 

investorovi. Přesunem stavebního materiálu nebude narušena doprava v obci, není potřeba 

úprava dopravního značení.  

Pro provádění prací jsou přímo v objektu zdroje všech potřebných energií a to v potřebné 

kapacitě. Jedná se o el. proud 380/220 V/32A ve stávajícím domovním rozvaděči a voda  

z hydrantové skříně tamtéž. Spotřeby jednotlivých energií budou měřeny podružnými měřidly. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Pro danou rekonstrukci nejsou požadavky na asanace, demolice objektů či kácení dřevin.  

f) Maximální zábory pro staveniště 
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Staveništěm při provádění navržených stavebních úprav je venkovní prostor kolem 

objektu, který v nezbytně nutném rozsahu slouží pro zařízení staveniště a pracovní prostor. 

Pracovní prostor bude zabezpečen jako bezpečnostní zóna. 

Pro stavbu se vymezuje ochranné pracovní pásmo 5m. Tento prostor bude oplocen 

oplocením o výšce 1,8m, s uzamykatelnými vstupy označenými bezpečnostními tabulkami a 

značkami ČSN ISO 3864-1 (zákaz vstupu, výstraha, apod.) 

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace. 

Při výstavbě bude použito běžných výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o 

nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí. 

Během výstavby bude omezeno na nejnižší míru obtěžování okolí nadměrným hlukem, 

vibracemi a prachem.  

Dodavatel stavby je povinen řídit se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a likvidovat 

odpady vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady 

prostřednictvím autorizovaných firem, které se zabývají likvidací nebezpečných či jiných 

odpadů. 

Odpady vyprodukované v průběhu výstavby, zejména při bouracích pracích – zatřídění 

dle Katalogu odpadů 381/2001: 

 

O – ostatní odpad 

N – nebezpečný odpad   

17 06 04 Izolační materiálny neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 

06 03 (Původní tepelná izolace z minerální vaty) 

O 400 kg a 

17 02 01 Dřevo (Původní krokve) O 390 m3 a 

17 02 02 Sklo (Střešní výlez) O 0,5 kg a 

17 02 03 Plasty (Liniová mřížka a některé kl. prvky) O 4 kg a 

17 04 05 Železo a ocel (Původní trapézová krytina a kl. prvky) O 100 kg b 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,01 t a 

 

Označení způsobu odstranění odpadů: 

a – předání odpadu externí firmě oprávněné k nakládání s odpady popřípadě odvoz do zařízení 

k využívání nebo odstranění odpadu. 

b – odvoz do zařízení ke sběru nebo výkupu odpadu 
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Evidence odpadů: 

Průvodce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání 

s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správními úřadu údaje v rozsahu stanoveném 

vyhláškou č.381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.  

V rámci kolaudačního řízení budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady 

prokazující, že s odpadem vzniklým během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 

se zákonem o odpadech. 

g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

Neřeší se pro tuto PD. 

h) Ochrana životního prostředí při výstavbě. 

Při výstavbě bude použito běžných výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o 

nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí. 

Během výstavby bude omezeno na nejnižší míru obtěžování okolí nadměrným hlukem. 

Dodavatel stavby je povinen řídit se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a likvidovat 

odpady vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady 

prostřednictvím autorizovaných firem, které se zabývají likvidací nebezpečných či jiných 

odpadů. 

i) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Staveništěm při provádění navržených stavebních úprav je venkovní prostor kolem 

objektu, který v nezbytně nutném rozsahu slouží pro zařízení staveniště a pracovní prostor. 

Pracovní prostor bude zabezpečen jako bezpečnostní zóna. 

Práce budou prováděny ze střechy, pro které platí následující ČSN: 

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 

ČSN 83 2611 Pracovní ochrana. Bezpečnostní postroje a pásy 

Pro ochranu pracovníku proti pádu platí zejména následující ČSN: 

ČSN EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - zachycovací postroje 

ČSN EN 813 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky - sedací postroje 

ČSN EN 358 Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům 

z výšky - pracovní polohovací systémy 

j) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
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Neřeší se pro tuto PD. 

k) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Pro budoucí objekt nebude nutné navrhovat dopravní uzavírku, objížďku ani jiné 

dopravní značení. Doprava nebude omezena. 

l) Stanovení speciálních podmínek 

Nejsou stanoveny speciální podmínky. 

m) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení stavby:  13. 4. 2015 

Ukončení stavby:  22. 5. 2015 

Podrobný harmonogram viz příloha č. 14 – Časový plán výstavby 

B.9  Zásady hospodaření s energiemi 

Zůstává stávající, rekonstrukcí střešního pláště nebudou nijak ovlivněny nebo změněny. 

B.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Rekonstrukcí střešního pláště dojde ke zvýšením hygienických požadavků, konktrétně 

v patře 4.NP, kdy dojde k úplnému eliminování zatékání srážkové vody do vnitřního prostředí. 

Zatékání srážkové vody bylo způsobeno nevhodným navržením střešního pláště.  
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3. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ PŮVODNÍ/NAVRHOVANÉ VARIANTY 

STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 

3.1. Tepelně technické posouzení původní varianty střešního pláště 

a) Výpočet a grafické znázornění v programu Teplo 2009  

Vyhodnocení původní skladby pláště dle ČSN 73054020-2. Tento výpočet je proveden 

v programu Teplo 2009. Do výpočtu byla zadána původní tepelná izolace tl. 2× 80 mm, celkem 

160 mm a bylo počítáno s nekvalitním realizací parozábrany. 

Podrobný výstup z programu Teplo 2009 viz příloha č. 3 ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍ 

(PŮVODNÍ) SKLADBY STŘECHY– ST.P.01 

 

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   0,030        0,220    9,0 

  2  Ursa SECO 400  0,0005   0,350    4000,0 

  3  Isover Domo   0,160         0,044    1,2 

 

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

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,045 = 0,837 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,938 

 

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. 
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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  =   0,24 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 

 U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 

 

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

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

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

      nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

 

Obrázek č. 3 - Grafické znázornění rozložení tlaků vodní páry v konstrukci zateplení střechy-původní střešní 

plášť. 

Obrázek byl vytvořen v programu Teplo 2009. Podrobný výpočet je v příloze č. 3. 
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Obrázek č. 4 - Grafické znázornění rozložení teplot v konstrukci zateplení střechy. 

Obrázek byl vytvořena v programu Teplo 2009. Podrobný výpočet je v příloze č. 3 

 

Současná skladba dvouplášťové větrané střechy nevyhovuje na součinitel prostupu tepla. 
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b) Výpočet a grafické znázornění v programu MEZERA 2009 

Vyhodnocení původní skladby pláště dle ČSN 73054020-2. Tento výpočet je proveden 

v programu Mezera 2009. Do tohoto výpočtu bylo počítáno s nekvalitním realizací 

parozábrany. 

Podrobný výstup z programu Mezera 2009 viz příloha č. 4 – RYCHLOST PROUDĚNÍ 

VZDUCHU, PRŮBĚH TEPLOT A TLAKŮ VE VĚTRANÉ VRSTVĚ. 

 

Zadané úseky vzduchové dutiny: 
     

číslo      výška-zač.      výška-kon.       šířka                     délka          orientace 

1      0.150       0.150       1.000       0.150   svislá nahoru 

2      0.150       2.060       1.000       6.180   vodorovná L-P 

3      0.070       0.070       1.000       0.050   svislá nahoru 

Zadané konstrukce: 
    
   

konstrukce č.1  pro úsek č. 2 ... skladba od interiéru: 
 

 č.  Název vrstvy                   d [m]                  Lambda              Mi 
 

 1  Sádrokarton     0.0300    0.2200          9.000 

 2  Ursa SECO 400    0.0005    0.3500        540.000 

 3  Isover Domo      0.1600    0.0430          1.000 

Otevřená vzduchová vrstva             (přídavný difúzní tok z vnitřního pláště:  0.0000 g/(m2.h)) 

 1  Tyvek Solid     0.0002    0.3500         87.000 

 

číslo  úsek      Tai/RHi      Te/RHe        vrstvy    Rv    Rz        Zpv   Zpz 
 

 1   2- 2   20.6/ 55.0  -15.0/ 84.0  3+1   3.86   0.00       3.7             0.1 

 

Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 

 

Poznámka:  Rv, Rz .... tepelný odpor vnitřního/vnějšího pláště [m2K/W] 

  Zpv, Zpz .. difuzní odpor vnitřního/vnějšího pláště [*10-9 m/s] 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2007): 

Název úlohy:   Původní stav střešního pláště 

 

I. Požadavek na teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště  
  

Požadavek: Teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště musí být vyšší, než je teplotní 

faktor stanovený pro kritickou vlhkost 90% a bezpečnostní přirážku 0,030 dle čl. 5.1.1 ČSN 

730540-2. 

Požadovaný teplotní faktor je proměnný po délce vzduchové vrstvy a je uveden ve výpisu 

programu Mezera. 

 

Výsledky výpočtu: 
  

úsek č.1 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení) 
  

úsek č.2 ... fRsi < fRsi,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
  

úsek č.3 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení) 
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Vnitřní povrch vnějšího pláště nesplňuje požadavek na teplotní faktor. Jedná se o funkční 

závadu, se kterou nemůže konstrukce trvale plnit svou funkci. 

 

II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí  
  

Požadavek: Relativní vlhkost vzduchu proudícího v otevřené vzduchové vrstvě musí být po 

celé délce této vrstvy menší než 90 %. 
  

Výsledky výpočtu: 
  

úsek č.1 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení) 
  

úsek č.2 ... RH<90% ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

úsek č.3 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení) 
  

 

Vlhkost proudícího vzduchu nepřesáhla 90 %. 

Požadavek na šíření vlhkosti vzduchovou vrstvou je splněn. 
 

Mezera 2009, (c) 2009 Svoboda Software. 

  

 

 

 

Úsek č. 2: 
 

 

 

Obrázek č. 5 - Grafické znázornění průběhů tlaků a průběh teplot ve vzduchové vrstvě. 

Obrázek byl vytvořen v programu Mezera 2009. Podrobný výpočet je v příloze č. 4 
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c) Výpočet a grafické znázornění v programu AREA 2009 

Vyhodnocení původní skladby pláště dle ČSN 73054020-2. Tento výpočet je proveden 

v programu Area 2009.  Podrobný výstup z programu Area 2009 viz příloha č. 5 -  ZATEPLENÍ 

STÁVAJÍCÍ (PŮVODNÍ) SKLADBY STŘECHY– ST.P.01 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název úlohy:   Původní stav                   

 

Návrhová vnitřní teplota Ti =     20,00 C 

Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =    20,60 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 =   0,792+0,015 = 0,807 

Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,787 

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 NENÍ SPLNĚN. 

 

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

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

   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

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

programu. 
  

Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 

normovaná metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a 

vodní páry. Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. Třetí 

požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla a vodní 

páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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Zobrazení izoterm – původní stav zastřešení: 

 

Obrázek č. 6 -Grafické znázornění izoterm v původním návrhu střechy. 

Obrázek byl vytvořen v programu Area 2009. Podrobný výpočet je v příloze č. 5 

 

Zobrazení pole teplot – původní stav zastřešení: 

 

Obrázek č. 7 -Grafické znázornění pole teplot v původním návrhu střechy. 

Obrázek byl vytvořen v programu Area 2009. Podrobný výpočet je v příloze č. 5 
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Zobrazení relativní vlhkosti – původní stav zastřešení: 

 

Obrázek č. 8 -Grafické znázornění relativní vlhkosti v původním návrhu střechy. 

Obrázek byl vytvořen v programu Area 2009. Podrobný výpočet je v příloze č. 5 
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3.2. Tepelně technické posouzení navrhované varianty střešního pláště 

a) Výpočet a grafické znázornění v programu Teplo 2009 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Zateplení navrhované skladby střechy - ST01 

 

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  Isover Vario   0,0001    0,350    100000,0 

  2  Isover Domo PLUS  0,080          0,050    1,4 

  3  Isover Domo PLUS  0,160         0,045    1,4 

  4  Tyvek Solid   0,0002        0,350    87,0 

 

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 =   0,954 

  

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

  

Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =   0,19 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 konstrukci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

 

Obrázek č. 9 - Grafické znázornění rozložení tlaků vodní páry v konstrukci zateplení střechy-nový střešní 

plášť. 

Obrázek byl vytvořen v programu Teplo 2009. Podrobný výpočet je v příloze č. 6. 
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Obrázek č. 10 - Grafické znázornění rozložení teplot v konstrukci zateplení střechy-nový střešní plášť. 

Obrázek byl vytvořen v programu Teplo 2009. Podrobný výpočet je v příloze č. 6. 
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b) Výpočet a grafické znázornění v programu AREA 2009 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název úlohy:   Zateplení navržené skladby střechy  

 

Návrhová vnitřní teplota Ti =     20,00 C 

Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =    20,60 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 =   0,792+0,015 = 0,807 

Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,936 

  

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

vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

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

 

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

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

   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 

  

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

programu. 

Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 

normovaná metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a 

vodní páry. Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. Třetí 

požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla a vodní 

páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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Zobrazení izoterm – nový stav zastřešení:  

 
Obrázek č. 11 - Grafické znázornění izoterm v novém návrhu střechy. 

Obrázek byl vytvořen v programu Area 2009. Podrobný výpočet je v příloze č. 7. 

 

Zobrazení pole teplot – nový stav zastřešení:  
 

 
Obrázek č. 12 - Grafické znázornění pole teplot v novém návrhu střechy. 

Obrázek byl vytvořen v programu Area 2009. Podrobný výpočet je v příloze č. 7. 
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Zobrazení relativní vlhkosti – nový stav zastřešení: 

 

Obrázek č. 13 - Grafické znázornění relativní vlhkosti v novém návrhu střechy. 

Obrázek byl vytvořen v programu Area 2009. Podrobný výpočet je v příloze č. 7. 

 

Nově navržená skladba vyhoví na součinitel prostupu tepla a v konstrukci 

nedochází ke kondenzaci vodních pár. 
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4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 

4.1 Úvod 

Předmětem technologického postupu je rekonstrukce střešního pláště na administrativní 

budově v obci Lučina. Technologický postup rekonstrukce střešního pláště zahrnuje 

rekonstrukci původní dvouplášťové větrané střechy na střechu jednoplášťovou. 

Technologie rekonstrukce střešního pláště byla navržena na základě podrobného 

stavebně technického průzkumu, který byl proveden firmou IKA BUILDOG, s.r.o. 

Součástí podrobného stavebně technického průzkumu bylo také posouzení původní 

konstrukce střešního pláště v programu Teplo 2009, Mezera 2009 a Area 2009. Výstup 

z programů viz příloha č. 3, 4, 5. Tepelně technické posouzení těchto programů dokazuje 

nedostatečnou tloušťku původní tepelné izolace z minerální vaty (tl. 160 mm) a nesplněný 

požadavek na teplotní faktor f,Rsi. Podrobný stavební průzkum dokazuje vady zapříčiněné 

špatným projekčním návrhem a neodbornou realizací. 

Původní střešní plášť nevyhovuje z hlediska tloušťky tepelné izolace, nedostatečné 

vzduchotěsnosti spodního pláště a hydroizolační bezpečnosti horního pláště.  

 

Popis původního střešního pláště 

Původní zastřešení administrativní budovy bylo řešeno dvouplášťovou větranou 

střechou. Nosnou část střešní konstrukce tvoří dřevěné příhradové vazníky ze smrkového dřeva 

jakostní kvality SI, které jsou ztuženy vodorovnými krokvemi (krokve po Vlašsku) téže kvality. 

Jako střešní krytina byla použita plechová krytina z trapézového plechu. Na nosných 

příhradových vaznících je zavěšen lehký sádrokartonový podhled RIGIPS na kovové 

konstrukci, který je v části ocelového závěsu vyplněn tepelnou izolací z minerální vaty v tl. 160 

mm. Viz výkres č. D.1. – 107 –Půdorys krovu – původní stav a bourací práce., detail H-H- 

Kotvení systémového sádrokartonového stropu RIGIPS. 

Prostor mezi vazníky byl navržen jako větraný. Přiváděcí otvor je ve spodní části 

příhradového vazníku podél okapu chráněn plastovou liniovou mřížkou. Odváděcí větrací otvor 

je řešen v části hřebene střešního pláště. Viz výkres č. D.1. – 107 –Půdorys krovu – původní 

stav a bourací práce., detail G-G- Detail u hřebene a detail F-F – Detail napojení okapu a 

přiváděcího otvoru. 

Na trapézové krytině je umístěn střešní výlez, hromosvodná soustava a odvětrávací 

komínky.  



Diplomová práce 

 

 

  42 

 

Zhodnocení stavu původní dvouplášťové větrané střechy: 

Z důvodů provětrávání původní větrané dvouplášťové střechy, nebylo do 

lichoběžníkových otvorů u hřebene hydroizolační vrstvy z trapézového plechu vloženo těsnění. 

Viz obr. č. 14. Při silnějších deštích docházelo těmito otvory k zatékání srážkové vody do 

konstrukce střechy. Příčinou poruch ve střeše byl také sníh, který při tání otvory pronikal do 

nechráněné tepelné izolace. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 14 - Oplechování hřebene původní dvouplášťové větrané střechy 3 

 

 Mezi jednu z významných vad patří výše zmíněný sníh, který se může dostat dovnitř 

konstrukce na tepelnou izolaci. Viz obr. č. 15 - Zafoukání prachového sněhu větracími otvory 

v hřebeni střechy. Nejzávažnější vadou ale zůstává zatékání vody do skladby a následné 

zatékání do interiéru. Jedná se o vodu srážkovou, viz obr. č. 16 - Zatékání srážkové vody, ale i 

o vodu kondenzující na horním plášti střechy viz obr. č. 17 - Kondenzace vlhkosti na vnitřním 

líci krytiny z trapézových plechů. 

 

 

 

 Obr. č. 15 - Zafoukání prachového sněhu4          Obr. č. 16 - Zatékání srážkové vody5  

 

K poruše původního střešního pláště dvouplášťové větrané střechy docházelo postupně, 

při nepříznivých klimatických podmínkách. První signály poruchy střešního pláště byly 

zřetelně viditelné v posledním patře a to z důvodů zatékání do interiéru. Viz obr. č. 18 - Zatékání 

do interiéru.  

Lichoběžníkový otvor u hřebene hydroizolační 

vrstvy z trapézového plechu. 

Zafoukání prachového sněhu větracími 

otvory. A následné tání na nechráněné 

tepelné izolaci. 

Zatékání dešťové vody do konstrukce 

původní dvouplášťové větrané střechy. 
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Podrobný stavebně technický průzkum prokazuje namáhání dolního pláště střechy 

zatékající vodou a tajícím sněhem což vedlo k projevům vlhkosti v interiéru při rychlém tání 

sněhu a při deštích. 

Obr. č. 17 - Kondenzace vlhkosti na vnitřním                                          Obr. č. 18 - Zatékání do interiéru7     

         líci krytiny z trapézových plechů6 

  

 Dolní plášť dvouplášťové větrané střechy nebyl proveden vzduchotěsně. Původní 

parotěsná fólie byla provedena z fólie lehkého typu. Parotěsná fólie byla přisponkována ke 

spodnímu vazníku a přesahy byly řešeny pouze volným přeložením cca o 150 mm. Nebylo 

provedeno těsné ukončení prostupujících a navazujících konstrukcí.  

 V dolním plášti se voda hromadila na parotěsné fólii a poté pronikala do interiéru přes 

spoje parotěsné fólie nebo v místech kotvení parotěsné fólie. 

 Nosná konstrukce dvouplášťové větrané střechy je tvořena dřevěnými příhradovými 

vazníky. Na nosnou konstrukci je zavěšen lehký sádrokartonový strop RIGIPS na kovové 

konstrukci se závěsem. Na původní příhradový vazník je pomocí rychlošroubu RIGIPS 212 TN 

kotven drát s okem, který je součástí rychlozávěsu. Rychlozávěs je spojen s hlavním profilem, 

na kterém je umístěna křížová spojka. Křížová spojka nese nosný profil včetně 

sádrokartonových desek [30]. Detail zavěšeného stropu viz výkres č. D.1.-109 – Půdorys krovu 

– Původní stav a bourací práce.  V místě závěsů je umístěna tepelná izolace z minerální vaty o 

celkové tl. 160 mm, která je z tepelně technického hlediska nevyhovující.  Na horním povrchu 

tepelné izolace nebyla provedena ochranná fólie, vzduchová mezera dvouplášťové větrané 

střechy byla větraná a z tohoto důvodu docházelo ke snižování povrchových teplot dolního 

pláště a tím ke snížení účinnosti tepelné izolace. 

 

 

 

 

Kondenzace vlhkosti na dolním povrchu 

trapézového plechu, docházelo především 

v období od podzimu do jara, z důvodů jeho 

velmi nízkého tepelného odporu a dotace 

vlhkosti na netěsným spodním pláštěm. 

Zatékání srážkové vody při deštích přes 

netěsné spoje původní parozábrany 
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Nápravná opatření: 

Hlavním cílem rekonstrukce střešního pláště je zajistit funkční hydroizolační ochranu 

proti srážkové vodě, sněhu, eliminovat kondenzaci na vnitřním líci horního pláště střešní 

krytiny z trapézového plechu, vytvořit spolehlivou vzduchotěsnou vrstvu, a zajistit dostatečnou 

vrstvu tepelné izolace. 

Pro rekonstrukci střechy byla zvolena dle požadavků investora změna z původní 

dvouplášťové větrané střechy na střechu jednoplášťovou. Nově bude zateplen horní plášť 

tepelnou izolací z minerální vaty Isover Domo PLUS tl. 160 + 80 mm[31]. Stávající přiváděcí 

otvory budou uzavřeny pomocí těsnící pěny EKO S 500[31]. V novém návrhu budou jednotlivé 

konstrukční detaily střešní konstrukce navrženy takovým způsobem, aby byly vyloučeny příp. 

maximálně eliminovány tepelné mosty. 

 Nový stav střešního pláště je navržen tak, aby zkondenzovaná vodní pára uvnitř 

konstrukce nemohla ohrozit její požadovanou funkci, aby byla splněna podmínka na max. 

přístupné celoroční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce a aby bilance 

kondenzace vodní páry v konstrukci byla kladná, tj. aby se v průběhu funkce konstrukce 

nezvyšovalo množství vody v konstrukci. V novém návrhu tepelné izolace střešní krytiny byly 

splněny požadavky na max. součinitel prostupu tepla stanovené ČSN 73 0540-2: Tepelná 

ochrana budov – Část 2: Požadavky. 

Návrh nové skladby jednoplášťové střechy byl posouzen v programu Teplo 2009 a Area 

2009. Podrobný výpočet, posouzení a grafické znázornění viz příloha č. 6 a 7. 

4.2 Popis objektu 

Technologický postup rekonstrukce střešního pláště se týká administrativní budovy na 

p. č. st. 545, k.ú. Lučina (688371). Stavební objekt má 4 nadzemní podlaží a není podsklepen.  

Původní střešní plášť je konstrukčně řešen jako dvouplášťová větraná střecha, tvořena 

příhradovými dřevěnými vazníky ze smrkového dřeva jakostní třídy SІ, které jsou spojovány 

pomocí ocelových styčníkových desek s prolisovanými trny.  

Původní střešní plášť nevyhovuje z hlediska tloušťky tepelné izolace, nedostatečné 

vzduchotěsnosti spodního pláště a hydroizolační bezpečnosti horního pláště.  

Pracovní postup rekonstrukce střešního pláště bude rozdělen do dvou částí. První část 

bude obsahovat odstranění stávajících nefunkčních prvků střechy a druhá část bude obsahovat 

realizaci nového návrhu jednoplášťové střechy. 
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4.3 Předání staveniště 

Objednatel předává zhotoviteli připravené staveniště na parc. č. 545/2 a p. č. st. 542, 

k.ú. Lučina (688371) pro rekonstrukci střešního pláště.  

Objednatel je povinen zajistit místa pro odběr vody a elektrické energie. Objednatel dále 

zajistí označení pracoviště, jeho vymezení a zabrání vstupu nepovolaných osob. 

Zhotovitel je povinen pro hygienické potřeby svých pracovníků zajistit mobilní WC 

buňku a provizorní mobilní buňku na své náklady. Zhotovitel dále zajistí na pracovišti pořádek 

a čistotu. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během stavebních prací odvážet a likvidovat 

mimo staveniště v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Zhotovitel je dále povinen 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel zajistí zřízení svislé dopravy na staveništi 

(stavební výtah GEZA 200Z – specifikace stavebního výtahu viz příloha č. 10 – Výpis 

použitých mechanizmů). 

Zázemí pro pracovníky bude zřízeno, na pozemku investora, případně po dohodě 

s investorem v objektu, kde budou vyhrazeny prostory pro šatnu a umývárnu. 

Potřebný materiál bude uložen na zahradě investora nebo na místech které nebudou 

ovlivňovat dopravu. Materiál bude uložen na zpevněných odvodněných plochách. Pro zařízení 

staveniště budou využity vyhrazené prostory určené investorem. 

 O předání a převzetí staveniště se provede zápis do stavebního deníku a bude vyhotoven 

protokol o předání a převzetí staveniště ve dvou zhotoveních.  

4.4 Přípravné práce 

a) Požadavky na připravenost staveniště 

Před demolicí nefunkčního souvrství horního a dolního střešního pláště administrativní 

budovy musí být zřízena svislá doprava v podobě stavebního výtahu (stavební výtah GEZA 

200Z – specifikace stavebního výtahu viz příloha č. 10 – Výpis použitých mechanizmů). A 

kontejner pro následnou likvidaci odpadů.  

Dodavatel stavby je povinen řídit se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a likvidovat 

odpady vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady 

prostřednictvím autorizovaných firem, které se zabývají likvidací nebezpečných či jiných 

odpadů. 
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Odpady vyprodukované v průběhu výstavby, zejména při bouracích pracích – zatřídění 

dle Katalogu odpadů 381/2001: 

 

17 06 04 Izolační materiálny neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 

06 03 (Původní tepelná izolace z minerální vaty) 

O 400 kg a 

17 02 01 Dřevo (Původní krokve) O 390 m3 a 

17 02 02 Sklo (Střešní výlez) O 0,5 kg a 

17 02 03 Plasty (Liniová mřížka a některé kl. prvky) O 4 kg a 

17 04 05 Železo a ocel (Původní trapézová krytina a kl. prvky) O 100 kg b 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,01 t a 

Označení způsobu odstranění odpadů: 

a – předání odpadu externí firmě oprávněné k nakládání s odpady popřípadě odvoz do zařízení 
k využívání nebo odstranění odpadu. 

b – odvoz do zařízení ke sběru nebo výkupu odpadu 

 

Označení druhu odpadu: 

O – ostatní odpad 

N – nebezpečný odpad  

 

b) Zajištění BOZP 

Viz samostatná kapitola 5. Návrh opatření BOZP pro rekonstrukci střešního pláště 

4.5 Dodání materiálu a skladování [7-9] 

Zhotovitel převezme materiály nutné pro rekonstrukci střešního pláště a o provedeném 

převzetí materiálů provede zápis do stavebního deníku. Zhotovitel kontroluje množství 

dodaného zboží, dodací listy, možné znehodnocení při přepravě. Zhotovitel důkladně 

zkontroluje množství dodaného materiálu dle technologického postupu rekonstrukce střešního 

pláště. Dodací list musí obsahovat: certifikát výrobku, prohlášení o shodě, číslo a datum 

vystavení, název a adresa výrobce/dovozce nebo distributora, název a sídlo odběratele, místo 

určení dodávky, předmět dodávky a jakostní třída, hmotnost dodávky, počet rolí, palet. 
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Při převzetí zakázky nebo i před počátkem montáže (trapézových plechů) je zhotovitel 

povinen se ujistit zda je zakázka kompletní a nevykazuje zjevné vady. Provede kontrolu typu, 

barvy, délky a počty kusů dodaných výrobků dle technologického postupu rekonstrukce 

střešního pláště. 

 Je-li důvod k reklamaci zboží, z důvodu výskytu vady zjištěné před zahájením prací 

nebo na začátku montáže, nesmí být v žádném případě montáž zahájena a musí být přerušena, 

s tímto musí být dodavatel neprodleně písemně vyrozuměn.  Do vyjádření dodavatele se nesmí 

tyto vadné výrobky instalovat, pak by nároky nebyly uznány.  

  

Dodávané materiály: 

 Plechová krytina, Lindab - CLASSIC LVP 45, z trapézového plechu 

výšky 43 mm, barva – tmavě šedá, struktura matná, RAL 7044, TL. 0,5 

mm  

 

Obr. č. 19 - Plechová krytina Lindab8 

     

 Dřevěné hranoly 60×80 mm, a dřevěné hranoly 160×80 mm, smrkové 

dřevo jakosti kvality SI opatřeno impregnací Bochemit QB [35] 

 Pojistná hydroizolace TYVEK SOLID [32] 

 

Obr. č. 20 – Pojistná hydroizolace TYVEK SOLID9 

 

 Dřevěné latě 50×35 mm, smrkové dřevo jakostní kvality SI opatřeno 

impregnací Bochemit QB [35] 

 Kontralatě 40×60 mm, smrkové dřevo jakostní kvality SI opatřeno 

impregnací Bochemit QB [35] 
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 Speciální lepicí páska pod kontralatě [36] 

 Parozábrana Isover VARIO KM DUPLEX UV [33] 

 Lepicí páska Isover VARIO KM 1 [37] 

 Tmel Isover VARIO DS [38] 

 Páska Isover VARIO KB 1 [39] 

 Hromosvod, Al drát průměru 8 mm v plastové bužírce 

 Klempířské prvky, které jsou součástí systému Lindab [40] 

 Větrací pás [41] 

 Zavětrovací ocelové pásky [10] 

 Výlez na střechu FAKRO FWR U3 Pravý [40] 

 Systém Formates pro těsnění prostupů [43] 

 Tepelná izolace Isover DOMO PLUS tl. 160 a 80 mm [31] 

 Impregnace Bochemit QB [35] 

 Pěna PUR EKOS 500 [34] 

 Vruty, hřebíky a ostatní spojovací materiál 

 

  Nové dřevěné prvky budou požadované kvality dle ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných 

stavebních konstrukcí. Pro nosnou dřevěnou konstrukci se jedná o jakostní třídu SI. Smrkové 

dřevo (Picea abies) SM. 

 

Skladování materiálu: 

 Drobný materiál, tepelná izolace Isover DOMO PLUS [31] a parozábrana Isover 

VARIO KM DUPLEX UV [33] pro rekonstrukci střešního pláště bude skladována uvnitř 

administrativní budovy, tedy ve čtvrtém patře místnost (4.16 – Kancelář). Tato kancelář bude 

předem vyklizena objednatelem. Plechová krytina CLASSIC LVP 45 a dřevěné hranoly budou 

uskladněny před administrativní budovou na předem vyznačeném místě.  

Při skladování trapézových plechů CLASSIC LVP 45 je nutné zajistit, aby trapézové 

plechy CLASSIC LVP 45 nepřišly do kontaktu s vodou. Trapézové plechy CLASSIC LVP 45 

budou krátkodobě skladovány venku, musí být ovšem zajištěny proti vlhkosti hydroizolační 

fólií TYVEK SOLID [32] a musí být zajištěno větrání. Trapézové plechy CLASSIC LVP 45 

nesmí být skladovány venku déle než 1 týden. Jestliže bude nutné prodloužení doby skladování, 

pak se musí tyto výrobky umístit v suché a větrané místnosti, kde budou odkryté s volným 

přístupem vzduchu ke všem vrstvám. 
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Trapézové plechy CLASSIC LVP 45, které byly ovlhčeny během přepravy nebo 

skladování, budou osušeny a následně jednotlivé pásy proložené tak, aby byla zajištěná 

cirkulace vzduchu. Trapézové plechy CLASSIC LVP 45 nesmí být vystaveny nadměrným 

slunečním záření a vysokým teplotám. Jestliže budou práce prováděny v zimním období, budou 

uskladněny ve vytápěných skladech.  

 Dřevěné prvky musí být chráněny před zemní vlhkostí, deštěm a sněhem ochrannou 

hydroizolační fólií TYVEK SOLID [32]. Na stavbě jsou dřevěné prvky položeny na dřevěných 

hranolech, minimálně 30 cm nad zemí. Na dřevěných hranolech bude položen pás hydroizolační 

fólie TYVEK SOLID [32] široký 200 mm. Dřevěné prvky jsou ve vzdálenosti 1,5 m od sebe 

podloženy, aby nedošlo k deformaci skladovaných dřevěných prvků. Maximální výška 

uloženého materiálu nesmí přesáhnout 1,8 m a je zachován průchod mezi hráněmi minimálně 

0,75 m. Dřevo bude skladováno max. 30 dní. 

4.6 Doprava na staveništi [7-9] 

Přístup na staveniště je umožněn po stávající příjezdové asfaltové komunikaci šířky 6m 

z ulice Okrasná parc. č. 1065/2. Dopravním prostředkem pro vodorovnou dopravu je nákladní 

automobil Tatra T158 viz příloha č. 10 – Výpis použitých mechanizmů. 

Nákladní automobil převažující trapézové plechy CLASSIC LVP 45 nesmí převážet 

trapézové plechy CLASSIC LVP 45 s převisem. Během transportu nesmí dojít k mechanickému 

poškození výrobků. Doprava tepelné izolace Isover DOMO PLUS [31] musí být dopravena 

v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučující jejich navlhnutí nebo jiné 

znehodnocení. Pro naložení a vyložení plechové krytiny CLASSIC LVP 45 budou použity 

výhradně paletovací vidle. Palety musí být na vozidle zabezpečeny proti možnému pohybu.  

Nákladní automobil přiveze materiál k administrativní budově, kde bude následně 

odebrán pracovní četou a uložen na předem určení místo. Přivezený materiál bude kladen 

naležato v blízkosti stavebního výtahu. Tepelná izolace Isover DOMO PLUS [31] bude 

skladována v uzamykatelné místnosti spolu s hydroizolační fólií TYVEK SOLID [32] , 

parozábranou VARIO KM DUPLEX UV [33] a drobným materiálem. 

Veškeré odstraněné vrstvy střešního pláště budou ručně demontovány, následně se 

stavební odpad dopraví shozem suti na zem a dále se roztřídí do přistavených kontejnerů. 

Kontejnery pro stavební odpad budou průběžně odváženy nákladním automobilem Tatra T158. 

Svislá doprava bude zajištěna stavebním výtahem Geda 200 Z viz příloha č. 10 – Výpis 

použitých mechanizmů.  
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Jednotlivé trapézové plechy CLASSIC LVP 45 a dřevěné hranoly budou uloženy na 

stavební výtah a následně dopraveny na střechu. Při dopravě nesmí dojít k pádu plechové 

trapézové tabule CLASSIC LVP 45 nebo dřevěného hranolu. Na střeše bude materiál 

dopravován pouze ručně. 

 

Manipulace s plechovými trapézovými tabulemi CLASSIC LVP 45 nové střešní krytiny  

 Při kladení nesmí dojít k deformaci nebo ke zkroucení plechových trapézových tabulí 

CLASSIC LVP 45. S plechovými trapézovými tabulemi CLASSIC LVP 45 manipulujeme 

zásadně ve svislé poloze. Pokud musíme manipulovat ve vodorovné poloze, musíme tak činit 

velmi opatrně neboť může dojít k podélné deformaci.  

 Po trapézové krytině lze chodit, pouze za předpokladu, že budou použity boty s měkkou 

podrážkou. Našlapování je přípustné pouze na plech, který je pevně přikotven ke střešní lati a 

v místě latí. Nesmí dojít k promáčknutí trapézového plechu. 

4.7 Demontáž horního pláště dvouplášťové střechy 

 Ze střechy demontujeme vedení hromosvodu na střeše a uskladníme jej pro zpětnou 

montáž, odstraníme jímací zařízení. Odstraníme držáky hromosvodu, které drží drát 

hromosvodu. Vedení se ustřihne pomocí pákových kleští u uzemnění. Vedení svezeme 

stavebním výtahem na zem.  

 Ze střechy odstraníme nejprve původní oplechování hřebene střechy a oplechování 

vyústění odvětrávacích komínků pomocí páčidel a sekyr, po odstranění těchto klempířských 

prvků začneme s demontáži krytiny. Původní plechové trapézové tabule odstraňujeme postupně 

po jedné tabuli od hřebene po okap od nejvzdálenějšího rohu ke stavebnímu výtahu. Původní 

oplechování a plechové tabule dopravíme stavebním výtahem na zem a uložíme do kontejneru 

určený pro odpad. Stávající podokapní žlab a žlabový hák bude opatrně demontován a uschován 

pro opětovnou montáž. Odskok svodové roury bude demontován a připraveným shozem 

dopraven na zem a následně uložen do příslušného kontejneru.  

Původní poškozené krokve, které jsou součástí krovu a plní funkci zavětrování a ztužení 

stávajících příhradových vazníků budou odstraněny postupně a také postupně budou 

nahrazovány za nové (pod tyto krokve bude vložena parozábrana). Po nahrazení všech 

chybějících krokví v první části krovu bude rozebrána druhá část krovu. Viz 4.11 výměna 

krokví.  
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Původní pojistná hydroizolace bude rovněž postupně odstraněna od nejvzdálenějšího 

rohu ke stavebnímu výtahu.  

Poškozené krokve budou dopraveny pomocí stavebního svozu na zem a následně 

přiřazeny do příslušného kontejneru.  

4.8 Demontáž dolního pláště dvouplášťové střechy 

Původní tepelná izolace z minerální vaty bude celoplošně odstraněna.  Jednotlivé rohože 

budou ručně odebrány z podkladu a přeneseny ke stavebnímu shozu. Rohože, které mají větší 

rozměr, než průměr stavebního shozu se na zem dopraví stavebním výtahem Geda 200 Z viz 

příloha č. 10 – Výpis použitých mechanizmů. Po odstranění původní tepelné izolace bude 

stávající příhradový vazník opatřen nátěrem Bochemit QB [35]. Stávající sádrokartonový 

podhled [30] a původní parozábrana budou ve skladbě ponechány. Budou pouze zkontrolovány 

závěsy sádrokartonového podhledu, zdali jsou v pořádku ze statického hlediska.  

Na závěr bude demontována stávající plastová liniová mřížka, která sloužila k přívodu vzduchu 

původní dvouplášťové větrané střechy. Plastová mřížka bude přenesena ke shozu a pomoci 

shozu dopravená na zem, následně přiřazena do příslušného kontejneru. 

4.9 Kontrola nosné části krovu, stávajících vazníků 

Příhradové vazníky budou zkontrolovány, a opatřeny nátěrem Bochemit QB [35]. 

Příhradový vazník bude posouzen statikem. Provede se kontrola spojů, kontrola styčníkových 

desek s prolisovanými trny a kontrola stability. Napadené části je třeba odstranit a nahradit za 

nové. O provedené kontrole provedeme zápis do stavebního deníku. 

4.10 Ovlivnění práce povětrnostními vlivy 

Práce budou zastaveny, jestliže je vítr silnější než 10,7 m/s nebo z důvodů snížení 

viditelnosti (mlha s dohledností 30m, v případě silného deště nebo bouřky a při teplotě nižší 

než +5°C nebo nad 30°C. 

Povrch nosné konstrukce nesmí být namrznutý a musí být bez sněhu a vody. Výsledek 

rekonstrukce střešního pláště muže ovlivnit špatný technologický postup provádění konstrukce, 

nebo nevhodné klimatické podmínky. 
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4.11 Výměna stávajících krokví 

Obr. č. 21 – Stávající stav po odstranění plechové                    Obrázek č. 22 – Zajištění pochozí lávky  

krytiny a tepelné izolace     Obrázek byl vytvořen v programu Archicad 16. 

Obrázek byl vytvořen v programu Archicad 16.   

  

 Původní krokve byly napadeny dřevokaznými houbami z důvodů dlouhodobé zvýšené 

vlhkosti ve střešním plášti. Vlhkost způsobila výskyt vyjmenovaných dřevokazných hub: 

Trámovka (Gloeophyllum), Koniofora (Coniophora), Outkovka (Trametes) a dřevomorka 

(Serpula). K napadení dřevěných prvků docházelo v místech se zvýšenou vlhkostí (18 -20 a 

více procent). Podrobný stavebně technický průzkum doporučuje úplnou demontáž původních 

krokví a výměnu za nové. 

Než začneme s výměnou původních napadených krokví za nové, odstraníme původní 

tepelnou izolaci a opatříme všechny příhradové vazníky ochranným nátěrem Bochemit QB [35] 

a necháme jej vyschnout cca 24 h. 

Na střeše si připravíme nové krokve ze smrkového dřeva 60×80 mm (opatřené nátěrem 

Bochemit QB [35]), tyto krokve budou připraveny na provizorním pororoštu. Pro zvýšení 

bezpečnosti a snazší manipulaci budou na střeše zřízeny provizorní pochozí lávky z paroroštu, 

které zajistí zhotovitel na své náklady. Viz obr. č. 22 – Zajištění pochozí lávky.  

Stávající větrací komínky, které jsou vyústěny nad střešní konstrukci. Musí zůstat v celé 

původní délce, bude odstraněno pouze jejich oplechování. 

Původní poškozené krokve, které jsou součástí krovu a plní funkci zavětrování a ztužení 

stávajících příhradových vazníků budou odstraněny postupně a také postupně budou 

nahrazovány za nové. Odstranění původních krokví bude zahájeno odstraněním vyznačené 

první částí poškozených krokví. Viz obr. 23 – Postup výměny. Původní krokve budou 

odstraněny páčidlem a sekyrou.  
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Po odstranění první části původních krokví, budou místa (po odstraněných krokví) 

opatřeny impregnací Bochemit QB [35]. Po vyschnutí bude na odhalenou část příhradových 

vazníků vložena část parozábrany Isover VARIO KM DUPLEX UV [33], která bude 

přisponkována k příhradovému vazníku viz aplikace parozábrany Isover VARIO KM DUPLEX 

UV [33]. Na parozábranu VARIO KM DUPLEX UV [33] budou přikotveny krokve, které 

budou kotveny stavebním vrutem Ø8 mm délky 160 mm kolmo k příhradovým vazníkům 

pomocí aku vrtáku. Po nahrazení první části, bude rozebrána druhá část krovu. Viz obr. č. 23 - 

Postup výměny. Vzdálenost krokví bude ponechána stávající tedy 700 mm. Postup bude 

proveden z důvodů zajištění ztužení krovu.  

 

 

 

                                                             

Obrázek č. 23 – Postup výměny                                          

Obrázek byl vytvořen v programu Archicad 

16. 

 

 

 

 

 

Aplikace ochranné penetrace Bochemit QB [35] 

Nejprve odstraníme (obroušením) napadenou část dřeva na příhradovém vazníku až na 

zdravé dřevo. Povrch dřeva očistíme, popřípadě odmastíme tak, aby přípravek mohl dobře 

pronikat do dřeva. Bochemit QB [35] naředíme na 20% vodný roztok, tzn. 1 díl Bochemitu QB 

[35] a 4 díly vody. Poté provedeme dvojnásobný nátěr a to tak, aby bylo dosaženo min 50g 

Bochemitu QB [35] na 1m2 ošetřené plochy. 

Nátěr provádíme při teplotách +5°C až +30°C, tak aby se dosáhlo celistvého a 

stejnoměrného nánosu ochranného prostředku na celém povrchu dřeva. 

Původní příhradový vazník a nové krokve budou opatřeny nátěrem ve dvou vrstvách. 

Druhý nátěr bude proveden až po zaschnutí předchozího (za 4-24 hod.). 

Životnost provedeného nátěru je stanovené výrobcem min. 10 let, po uplynutí této doby 

bude krov opět natřen ochranným nátěrem. 
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Instalace zavětrování[10] 

Pro zavětrování budou použity zavětrovací ocelové pásky jako diagonální ztužení 

horního pásu příhradového vazníku. Pomocí spojek a napínáků docílíme tuhosti celé střechy a 

její odolnosti a tak bude prodloužena její životnost. Jedná se o pás šířky 40 mm s tl. plechu  2 

mm, materiál žárově zinkovaný ocelový plech.  

Pásy budou připevněny ke konstrukci uhlopříčně pomocí konvexních (kroužkových) 

hřebíků, vypínají se pomocí napínáku. Do předem předvrtaných otvorů Ø5 mm. Budou použity 

konvexní hřebíky Ø 3,6 mm, délky 50 mm (pozinkované), které budou přibity ručním 

kladivem. 

                                

                                               Obr. č. 24 – Zavětrovací systém10                                                            

 

Aplikace parozábrany Isover VARIO KM DUPLEX UV [33] 

 Parozábrana Isover VARIO KM DUPLEX UV [33] bude aplikována postupně a to 

v návaznosti výměny původních krokví za nové, tak aby nebyla narušena stabilita a bezpečnost 

konstrukce krovu z příhradových vazníků. Parozábrana Isover VARIO KM DUPLEX UV [33] 

má z jedné strany speciální rouno, které se při kontaktu se dřevem chová jako suchý zips. Tímto 

je parozábrana Isover VARIO KM DUPLEX UV [33] jednoduše přichycena k příhradovým 

vazníkům. Parozábrana Isover VARIO KM DUPLEX UV [33] bude aplikována od okapu 

směrem k hřebeni, bude umístěna na konstrukci příhradových vazníků a bude přitížena a 

zajištěna pomocí nových krokví. Aby krokve správně držely, připevníme je pomocí vrutů 

(stavební vrut Ø 8 mm, délky 160 mm). Tím dojde k průniku přes parozábranu Isover VARIO 

KM DUPLEX UV [33]. Z tohoto důvodu aplikujeme v místě okolo vrutu tmel Isover VARIO 

DS [38] pro zajištění parotěsnosti spoje. Tmel Isover VARIO DS [38] je nutné aplikovat před 

kotvením nových krokví pod parozábranu v místě budoucího průniku vrutu. Jakmile je 

parozábrana VARIO KM DUPLEX UV [33] natažena, bude trvale přisponkována  
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 ke konstrukci pomocí sponek. Každá spona bude následně přelepená speciální lepicí 

páskou ISOVER VARIO KM 1 [37] a zajištěna proti odlepení pomocí pěnového válečku. 

Napojení na okolní konstrukce bude provedeno pomocí tmelu VARIO DS  [38]. Tmel 

VARIO DS  [38] je po stlačení široký 6-8 mm. 

 Přesahy parozábrany Isover VARIO KM DUPLEX UV [33] příčné i podélné budou 

minimálně 100 mm a spoj bude přelepen páskou VARIO KB 1[39], tato páska bude opět 

přitlačena k povrchu pomocí pěnového válečku. Tento postup bude aplikován po celé délce 

střechy. 

 

Kontrola nosné dřevěné konstrukce nového střešního pláště 

Po výměně původních krokví za nové a instalaci nového zavětrování [10] bude 

provedena kontrola nátěru Bochemit QB [35] a kontrola stability nosné dřevěné konstrukce 

nového střešního pláště. O provedené kontrole a výsledcích kontroly sepíšeme záznam do 

stavebního deníku. 

4.12 Provedení nového souvrství střešního pláště – část A – ZATEPLENÍ 

Hotové konstrukce před prováděním tepelné izolace 

 Než začneme s vložením tepelné izolace Isover DOMO PLUS [31] mezi krokve, bude 

provedena kompletní výměna krokví a musí být umístěna parozábrana Isover VARIO KM 

DUPLEX UV [33] pod těmito krokvemi.  

 

Aplikace tepelné izolace Isover DOMO PLUS [31] v tl. 80 mm nad příhradovými vazníky  

 Tepelná izolace Isover DOMO PLUS [31] tl. 80 mm bude vložena mezi krokve, které 

jsou uloženy vodorovně na stávající příhradové vazníky. Krokve jsou od sebe osově vzdáleny 

700 mm. 

Před začátkem práce s tepelnou izolací Isover DOMO PLUS [31] si musíme připravit 

kromě tepelné izolace Isover DOMO PLUS [31] také metr a speciální nůž na řezání tepelné 

izolace z minerální vaty.  

 Nejdříve si změříme rozteč mezi krokvemi a skutečnou vzdálenost zvětšíme o 2 cm, aby 

nám tepelná izolace Isover DOMO PLUS [31] lépe držela mezi krokvemi. Tepelnou izolaci 

Isover DOMO PLUS [31] uřízneme pomocí speciálního nože, vložíme mezi krokve a 

vyrovnáme (především v místě styku izolace a krokve). Postup kladení tepelné izolace Isover 

DOMO PLUS [31] provádíme od zavěšeného stropu k hřebeni postupně po celé ploše.  
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Instalace dřevěného trámku  

 Z důvodů zvýšení požadované tl. tepelné izolace budou na vodorovné krokve 60×80 

mm, kotveny  dřevěné trámky 100×160 mm, které budou kopírovat rastr příhradových vazníků 

(860mm). Dřevěné trámky budou ze smrkového dřeva jakostní kvality SI. Dřevěné trámky 

budou kotveny skrz vodorovné krokve až k nosné konstrukci příhradového vazníku. Jako 

kotvící prvky budou použity stavební vruty Ø8mm, délky 300(200) mm. Vruty budou 

připevněny pomocí aku vrtáku.  

Mezi tyto dřevěné trámky bude následně vložena tepelná izolace Isover DOMO PLUS 

[31] tl. 160 mm. 

 

Aplikace tepelné izolace Isover DOMO PLUS [31] v tl. 160 mm mezi dřevěné trámky 

 Vložení tepelné izolace Isover DOMO PLUS [31] v tl. 160 mm bude provedeno stejným 

postupem jako u vložení izolace Isover DOMO PLUS [31] v tl. 80 mm nad příhradovými 

vazníky. Tato izolace bude rovněž po celé ploše.  

4.13 Provedení nového souvrství střešního pláště – část B – ZAJIŠTĚNÍ 

HYDROIZOLACESTŘEŠNÍ KRYTINY 

Úprava původního přiváděcího otvoru střešního pláště 

 Před zahájením montáže nové hydroizolace střešní krytiny z trapézového plechu bude 

původní přiváděcí otvor střešního pláště šířky 150 mm vyplněn pomocí měkké pěny PUR EKO 

S 500 [34]. Pěna PUR EKO S 500 [34] zajistí pomocí své rozpínací vlastnosti dokonalé utěsnění 

přiváděcího otvoru střešního pláště. Po vytvrzení pěny PUR EKO S 500 [34], bude nožem 

odstraněna přebytečná izolace PUR EKO S 500 [34] (z exteriéru).  

 Z exteriéru budou v místě původní liniové plastové mřížce přikotveny palubky. Palubky 

budou před montáží ošetřeny tenkovrstvou ochrannou lazurou proti plísním, houbám a hmyzu. 

Vruty pro připevnění palubek jsou přiznané, proto budou použity vruty z nerezové oceli. Jedná 

se o nerezový vrut 5×50 mm, nerez C1 hlava TORX T25. 

 

Kontrola nosné dřevěné konstrukce střechy před montáží hydroizolačního souvrství 

Před montáží je důležitá kontrola nosné dřevěné konstrukce střechy. Kontrolujeme 

pomocí šňůrky metru a vodováhy. V případě nerovností je potřeba konstrukci vyrovnat, jestliže 

je konstrukce v pořádku, můžeme začít s montáží hydroizolačního souvrství. O provedené 

kontrole provedeme zápis do stavebního deníku.  
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Montáž okapnice 19/K 

 Norma ČSN 73 1901 – Navrhování střech- Základní ustanovení stanovuje, že pojistná 

hydroizolace musí být odvodněna. Z tohoto důvodu bude okapnice 19/K součástí střešního 

pláště. Jedná se o okapnici systému Lindab Classik s oboustrannou úpravou Classik viz výpis 

prvků příloha č. 9 - (19/K). Okapnice bude umístěna tak, aby její spodní přehyb byl vzdálen od 

stávajícího obložení min 20 mm. Viz výkres č. D.1. – 109 – Půdorys krovu – Nový stav: Detail 

F-F – Detail napojení okapu a přiváděcího otvoru.  

 Začátek montáže střešní krytiny začíná u položení okapnice na připravený dřevěný 

trámek (100×160 mm ze smrkového dřeva jakostní kvality SI) na okapové hraně. Vyrábí se ve 

2-3m délkách. Z tohoto důvodu musíme okapnici upravit do požadovaného tvaru a rozměrů 

pomocí nůžek na plech. 

 Tato okapová hrana je důležitá pro bezpečné odvedení vzniknuté kondenzace 

z podstřešní fólie.  

 Okapnice je přitlučena ručním kladívkem  k dřevěnému trámku pomocí kolářského 

hřebíku 2×40 mm. Viz obr. č. 25 – Kotvení okapnice. 

 

Obr. č. 25 – Kotvení okapnice11 

 

Upevnění hydroizolační fólie TYVEK SOLID [32] a kontralatí 40×60 mm 

 Vždy před umístěním nových prvků na dřevěnou nosnou konstrukci bude provedeno 

zaměření pomocí šňůrky a toto zaměření bude zakresleno na dřevěné prvky pomocí měkké 

tužky. Při pokládání hydroizolační fólie TYVEK SOLID [32] začínáme u spodního okraje a 

pokračujeme směrem k hřebeni. Přesah je přibližně 150 mm, tyto přesahy jsou vyznačeny na 

hydroizolační fólii TYVEK SOLID [32] čárkovaně pro snazší provedení. V místech kde se fólie 

spojuje, přilepíme oboustrannou lepicí páskou [44]. U okapové hrany střechy bude 

hydroizolační fólie TYVEK SOLID [32] přilepena oboustrannou lepicí páskou [44] na 

okapnici. Tím se zamezí znehodnocení hydroizolační fólie TYVEK SOLID [32] vlivem 

slunečního záření nebo působení mrazů a větru. 
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 Kontralatě ze smrkového dřeva jakostní kvality SI (40×60 mm) budou opatřené 

impregnací Bochemit QB [35]. Pod každou kontralať bude na hydroizolační fólii TYVEK 

SOLID [32] nalepena speciální těsnící lepicí páska [36], aby se zabránilo proniknutí vody, 

hlavně v místech, kde se nacházejí spojovací materiály. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 26 – Speciální lepicí páska umístěna pod každou konstralať12 

  

Kontralatě budou osazeny na dřevěné hranoly 100×160 mm a kotveny cca po 200 mm 

na dřevěné hranoly stavebním vrutem Ø6 mm, délky 160 mm pomocí Aku vrtačky.  

 Kontralatě budou u hřebene střechy seříznuty na polovinu své výšky cca 200 mm od 

hřebene a na hřeben bude vložena hřebenová lať 40×60×400 mm. Na takto připravený hřeben 

bude vložena hydroizolační fólie TYVEK SOLID [32] spojitě přes obě střešní roviny a bude 

přitížena doplněním seříznuté kontralatě . Viz výkres č. D.1. – 109 – Půdorys krovu – Nový 

stav: Detail u hřebene. 

 

Kotvení latí 

 Pro tuto realizaci budou použity smrkové latě jakostní kvality SI o rozměrech 50×35 

mm. Latě budou předem opatřeny nátěrem Bochemit QB [35].   

V průběhu přípravy budou rozměřeny vzdálenosti mezi jednotlivými latěmi pomocí 

stavebních hřebíků a šňůry. Latě budou kotveny v osové vzdálenosti 450 mm (max. 500 mm). 

Dřevěné latě 50×35 mm budou kotveny ke kontralatím (40×60 mm) stavebními vruty Ø 4 mm, 

délky 80 mm pomocí aku vrtačky v rozmezí na osu latě 450 mm. Z důvodů umístění okapního 

plechu na střešních latích bude druhá řada latí ve vzdálenosti 120 mm. Všechny latě budou 

upevněny na ležato. Poslední lať bude upevněna co nejblíže k hřebeni. Při montáži první latě u 

okapu, vznikne přiváděcí větrací otvor. Přiváděcí větrací otvor se zabezpečí proti ptákům a 

hmyzu ochranným větracím pásem [41]. 

Speciální lepicí těsnící 

páska 

Hydroizolační fólie  

TYVEKSOLID 
Kontralať  

40 × 60 mm 

Dřevěný trámek     

100 × 160 mm 
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 Větrací pás [41] se přichytí na první lať u okapu a na kontralať. Připevnění bude 

provedeno kolářským hřebíkem 2×40 mm, který bude zatlučen ručním kladivem. Po připevnění 

bude přečnívající větrací pás [41] uříznut skalpelem. 

 

 

Obr. č. 27 – Zabezpečení přiváděcího otvoru proti ptákům a hmyzu13 

 

Je nutné, aby tato plocha byla rovinná a byla zabezpečena kolmost a rovinnost stran. 

Rovinnost a kolmost střešních latí má vysoký vliv na správnou montáž trapézových plechů. 

 

Montáž původních žlabových háků 4/K, [40] 

 Předpokládáme repasí původních žlabových háků. Před jejich odstranění z původního 

střešního pláště, budou tyto žlabové háky označeny čísly pro snazší zpětnou montáž. Původní 

žlabové háky budou přikotveny vruty Ø4mm, délky 5o mm pomocí aku vrtačky do nového 

laťování střechy. 

 V případě znehodnocení žlabových háků při odstranění ze střešního pláště budou 

použity nové žlabové háky stejného systému Lindab Rainline. 

Stavební vrut Ø 4 mm, délky 80 mm 

Větrací pás 

Kolářský hřebík 2 × 40 mm 

Okapnice 19/K 

Stavební vrut Ø 4 mm, délky 80 mm 

Větrací pás 

Kolářský hřebík 2 × 40 mm 

Okapnice 19/K 
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Tyto nové žlabové háky nejsou zahrnuty do rozpočtu a budou oceněny zvlášť po 

odsouhlasení investora stavby pana Petra Bartečka.  

 

Montáž nových žlabových háků 

Jedná se o žlabové háky systému Lindab Rainline, žlabový hák 4/K se zaklapovacím 

upevněním KFL 35, velikost 150 mm, šířka připevnění 25 mm. Viz příloha č. 9. (4/K).  

Výškově je hák umístěny tak, aby vnější strana žlabu v jeho nejvyšším bodě byla 

přibližně 1 cm pod prodlouženou rovinou první řady trapézových plechů. Ostatní žlabové háky 

si označíme ve spádu 5 mm na 1m délky žlabu pomocí tužky. Háky očíslujeme a ohneme dle 

vyznačení rysek. Začínáme s montáží krajních háků. Na krajní háky připevníme připravené 

šňůry pro dodržení sklonu střešních žlabů a přikotvíme zbylé žlabové háky. Žlabové háky 

budou přikotveny vruty Ø4mm, délky 5o mm pomocí aku vrtačky do nového laťování střechy.  

Vložíme žlab do žlabových háků. Žlaby budou spojeny pomocí dvojdílné spojky žlabu. 

Při spojení žlabů vynecháme mezi nimi prostor 30 mm, to umožní v místě spojek dilatační 

pohyb žlabů. Žlaby ukončíme pomocí univerzálního ukončení žlabu (6/K). 

Na závěr nasadíme žlabový kotlík 150/100 (5/K). A ze spodní strany žlabového kotlíku 

s odtokem ručně tužkou zakreslíme průnik žlabu a žlabového kotlíku. Následně odstraníme 

žlabový kotlík s odtokem a vyznačený otvor ve žlabu vyřežeme jemnozubou pilkou. Na osazený 

žlab namontujeme žlabový kotlík.  

 

Montáž okapnice 18/K 

Montáž bude provedena tak, aby konec okapnice zasahoval do 1/3 až 1/2 okapového 

žlabu. Okapnice 18/K je potřeba přikotvit v jedné rovině. Kotvíme kolářským hřebíkem Ø2×40 

mm, který zatlučeme ručním kladivem. 

 

Úprava okraje střechy  

 Na nové laťování střechy budou na okraj střechy přikotveny kontralatě 40×60 mm 

stavebními vruty Ø 5 mm, délky 140 mm pomocí aku vrtačky (po cca 250 mm). Kontralatě 

jsou ze smrkového dřeva jakostní kvality SI a musí být opatřeny nátěrem Bochemit QB [35]. 

Na provedené kontralatě a latě budou z čela přibity upravené dřevěné desky tl. 250 mm ze 

smrkového dřeva jakostní kvality SI (kotvené kolářským hřebíkem Ø2×40), které budou plnit 

estetickou funkci čela administrativní budovy. Dřevěné desky tl. 25 mm budou chráněny 

štítovým lemováním 20/K a budou opatřeny nátěrem Bochemit QB [35]. 
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Montáž plechové krytiny z trapézových plechů CLASSIC LVP 45 

 Před vlastní montáží plechové krytiny z trapézových plechů CLASSIC LVP 45 musí 

být hotová montáž žlabových háků, okapních plechů a připravené laťování k montáži plechové 

krytiny.  

 Pokud je nutné po krytině chodit, bude použita výhradně obuv s měkkou gumovou 

podrážkou. Při chůzi bude našlapováno pouze v místě podepření krytiny u podpor (latě) a 

v místě těsného kontaktu trapézových plechů CLASSIC LVP 45 a dřevěné latě 50×35mm. 

 Pokládka bude zahájena zprava popřípadě proti větru. První pás musí být před 

připevněním srovnán kolmo k okapové hraně. Orientace plechů je vždy širší vlnou směrem 

dolů, tak aby byl zajištěn funkční odvod srážkové vody. 

 

Obrázek č. 28 – Kotvení trapézového profilu CLASSIC LVP 45 14 

 

 Krytina je kotvená do dřevěných latí pomocí samovrtných šroubů SDT 4,8×35 mm. 

Šrouby budou voleny stejného barevného odstínu, jako je krytina. Pro spojování tabulí krytiny 

mezi sebou budou použity vodotěsné nýty POP. Tyto nýty POP budou provedeny v množství 

5 ks na m2 vždy v horní vlně. Podélný spoj tabulí je 200 mm. Samovrtné šrouby jsou upevněny 

k podkladu do části vlny pevně přiléhající k podkladu, v množství 6-8 ks šroubů/m2 střechy.  

 Krytina musí být před šroubováním pečlivě srovnaná. K utahování šroubů bude použita 

aku vrtačka nebo utahovačka s možností regulace otáček a utahovacího momentu.  V žádném 

případě nesmí dojít k přílišné deformaci podložky. Těsnění se při utažení musí roztáhnout o cca 

1 mm přes vnější okraj kovové podložky šroubu.  Šroub je vždy umístěn kolmo k podkladu 

v místě, kde kotvený plech plně doléhá k podkladu. U okapu a hřebene bude přikotven 1 ks 

šroubu do každé vlny. 



Diplomová práce 

 

 

  62 

 

 

Obrázek č. 29 – Správné dotažení šroubů15 

 

 

Obrázek č. 30 – Pořadí montáže trapézového plechu CLASSIC LVP 45 jednotlivých tabulí16 

 

Dle předloženého obrázku č. 30 – Pořadí montáže jednotlivých tabulí bude postupně 

montována střešní krytina. K dělení plechů budou použity výhradně mechanické nůžky. Pro 

dělení šablon je výhradně zakázáno používat úhlovou brusku! Tato bruska by mohla nenávratně 

poškodit povrch plechu. Jakékoliv dodatečné ohyby plechu budou prováděny pouze při teplotě 

plechu i okolního prostředí nad 5°C.   

 

Montáž hřebenáče NP 170 Systému Lindab Classik 21/K 

Před pokládkou hřebenáčů bude osazen pás hřebene VPH [41]. Pro montáž hřebene 

použijeme hřebenáč NP 170 střešní hřebenáč systému Lindab Classik. 

Tento hřebenáč bude kladen proti směru převládajícího větru. Jednotlivé díly budou osazeny 

s přesahem min 100 mm (optimálně 150 mm), hřebenáče budou srovnány a připevněny 

vodotěsnýma POP nýtama ke krytině. Nýt bude upevněn do každé nebo do každé druhé vlny 

(max. ale 200 mm od sebe). Na závěr bude hřebenáč uzavřen atypickým dílcem ustřiženým 

z rovinného plechu. 
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Štítové lemování VABR Systému Lindab Classik 20/K 

Ukončení střech bude opatřeno štítovým lemováním systémem Lindab Classik (20/K). 

Jedná se o ukončení závětrnou lištou horní. Upevnění bude stejné jako upevnění hřebenáče. 

V místě napojení štítového lemování na hřeben toto spojení sešroubujme, spáru utěsníme 

polyuretanovým tmelem BOND FLEX PU 40 FC [44].  

 

Umístění výlezu na střechu FAKRO FWR U3 Pravý 6/T [42] 

Jako střešní výlez bude použit termoizolační střešní výlez FAKRO FWR U3 Pravý [42] 

se speciálním těsnícím lemováním ESW. Rozměr 660×780 mm. 

V první fázi montáže bude vyznačeno umístění střešního výlezu. Na předem určené 

místo bude osazena podpůrná lať. Tato lať bude kotvena do kontralatí stavebními vruty Ø 4 

mm, délky 80 mm pomocí aku vrtačky. 

Střešní výlez bude opatrně instalován na podpůrnou lať, po určení správné polohy 

pomocí vodováhy si tužkou vyznačíme místo pro výřez překážejících latí. Obvod, který je 

ohraničen kontralatěmi je šířky 660+40=700 mm a délka okna která je hraničena latěmi je 

dlouhá 780+40 = 820 mm. Pomocí ruční pilky odřežeme vyznačené latě pro prostup výlezu na 

střechu. Pojistnou hydroizolační fólii TYVEK SOLID [32] vyřežeme do kříže. Pomocí ručního 

sponkovače zakotvíme převislou pojistnou hydroizolaci na latě, které tvoří obvod výlezu na 

střechu. Odstávající části pojistné hydroizolace odřízneme pomocí skalpele. 

Na předem připravené latě osadíme rám výlezu na střechu, osadíme provizorní pojistku, 

tato pojistka tvoří mezeru mezi rámem a latí 2 cm. Po této stabilizaci přikotvíme rám (který je 

opatřen kotvícími prvky) do podpůrné latě stavebními vruty Ø 4 mm, délky 80 mm pomocí aku 

vrtačky. Po tomto kotvení zkontrolujeme rovinatost, tak že změříme protilehlé úsečky střešního 

rámu, ty musí být shodné. Osadíme křídlo výlezu a zkontrolujeme otevíravost. Po této kontrole 

opět odejmeme křídlo výlezu. 

Do připravené mezery, která byla zajištěna ze spodu pojistkou vložíme tepelnou izolaci 

Isover DOMO PLUS [31] z minerální vaty. Viz obr. č. 31- Lemování tepelnou izolací  Isover 

DOMO PLUS [31]. Tepelná izolace Isover DOMO PLUS [31] je ohraničena rámem střešního 

výlezu, ze spodu podpůrnou latí, shora latí a ze stran kontralatí. 
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Obr. č. 31 – Lemování tepelnou izolací kolem rámu střešního výlezuí17 

 

 Do rámu okna ručně vtěsníme pojistnou hydroizolační fólii  TYVEK SOLID [32], která 

bude po celém obvodě rámu. Takto připevněnou pojistnou hydroizolační fólii  TYVEK SOLID 

[32] přisponkujeme k rámu střešního výlezu FAKRO FWR U3 Pravý [42] a podpůrné latě.  

Nad střešní výlez FAKRO FWR U3 Pravý [42] vytvoříme fóliový žlab pro odvod 

případné zkondenzované vody. Pojistný odváděcí žlab vytvoříme tak, že nad střešním výlezem 

odřežeme pomocí ruční pilky kontralatě  o výšce asi 300 mm, které budou odřezány tak, aby 

umístěný žlábek byl ve spádu. Pojistný odváděcí žlábek bude propojen s pojistnou 

hydroizolační fólii  TYVEK SOLID [32], aby zajistil správnou funkci odvedení případné 

srážkové vody.  

Po umístění trapézových plechů CLASSIC LVP 45 ve spodní části střešního výlezu 

bude umístěno těsnící lemování ESW, které je součástí dodávky střešního výlezu. Toto 

lemování bude z boku přikotveno k rámu (také k latím) pomocí kolářských hřebíků 2×40 mm, 

které budou přibity ručním kladivem. Těsnění ESW bude provedeno kolem celého obvodu 

střešního výlezu FAKRO FWR U3 Pravý [42]. 

Montáž ukončíme vytvarováním spodního lemování. Ze spodního lemování odstraníme 

pásku a umožníme toto lemování nalepit k trapézovým plechům CLASSIC LVP 45. 

 

Těsnění prostupy střechou – systém FORMATES [43] 

 Na střeše jsou ponechány 2 stávající komínky Ø100 mm pro lokální odvětrávání. 

Odvětrávací stávající komínky Ø100 mm  budou opatřeny těsněním FORMATES [43]. Po 

vyříznutí otvoru do trapézových plechů CLASSIC LVP 45 budou stávající komínky Ø100 mm 

nasunuty na trapézové plechy CLASSIC LVP 45.  

Podpůrná lať 

Tepelná izolace z minerální vaty tl. 40 mm. 

Po obvodu rámu 

Střešní výlez, FAKRO 

FWR U3 Pravý 

Kotvící prvky rámu střešního výlezu 
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 Před těsněním FORMATES [43] musí být odvětrávání stávajících komínků Ø100 mm 

stabilizováno. Mezera mezi odvětrávacím komínkem Ø100 mm a okrajem výřezu trapézového 

plechu CLASSIC LVP 45 je maximálně 5 mm. Mezera bude vyplněna PUR pěnou EKO S 500 

[34]. Vyplnění těsnící pěnou PUR EKO S 500 [34] plní po dobu nepříznivého počasí i 

hydroizolační úlohu. Těsnění prostupů lze provádět pouze za suchého počasí bez deště. Těsnění 

prostupu střechou bude prováděno systémem FORMATES®.  

 

1 – Spodní pás Formates 

2 – Horní pás Formates 

3 – Bezpečnostní pás Formates 

d – průměr prostupu, d=100 mm 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 32 – Půdorys prostupu trapézovým plechem CLASSIC LVP 4518 

 

Pro lepší odvedení vody se vlny trapézového plechu CLASSIC LVP 45 seřezávají a 

vrchní plech se odstraňuje, viz obrázek č. 32 – Půdorys prostupu trapézovým plechem. Všechny 

ostré hrany jsou následně zaobleny, aby nedošlo k proříznutí hydroizolační fólie TYVEK 

SOLID [32]. Těsnění prostupů je prováděno především použitím flexibilního pásu EPDM 

Formflash. Jedná se o umělou pryž, jejiž vulkanizace byla ukončena cca na 60%. 

Nedovulkanizování dává materiálu schopnost přizpůsobit se podkladu. Po nalepení speciálními 

lepidly dochází vlivem působení povětrnosti k dokončení procesu vulkanizace a materiál si 

zachová tvar, který byl na něm aplikován. 
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Obr. č. 33 – Řez prostupem FORMATESí19 

 

Závěr montáže trapézové krytiny z trapézového plechu CLASSIC LVP 45 

Po ukončení montáže trapézové krytiny z trapézového plechu CLASSIC LVP 45 bude 

očištěn povrch plechů od pilin, třísek a jiných nečistot. Na toto čištění nesmí být použity úhlové 

ubrousky! Všechny poškrábaná místa a ostatní poškození povrchu, k nimž dojde při montáži, 

bude zapraveno ihned správkovou barvou dle pokynů uvedených na obale příslušné barvy. 

 

Údržba trapézové krytiny z trapézového plechu CLASSIC LVP 45 

 Minimálně jednou ročně bude provedena kontrola zabudovaných trapézových plechů 

CLASSIC LVP 45. Zabráníme tak předčasnému stárnutí trapézové střešní krytiny. Případné 

poškození trapézové střešní krytiny bude očištěno a opravě správkovou barvou. Pro očištění 

bude použita teplá voda s běžným typem saponátu. 

Je zakázáno používat abrazivní prostředky, jako jsou drátěnky, ocelové kartáče, prášky 

na nádobí a brusné pasty. Pro odstranění vodou nerozpustných nečistot použijte benzínový 

čistič. Tento čistič může být použit za předpokladu, že nebude v dlouhodobém kontaktu s touto 

látkou, že tento postup před započetím bude vyzkoušen na vzorku. Po tomto vyčištěním bude 

povrch opláchnut vodou. Nesmí být použity jiná organická rozpouštědla. 

Na trapézové střešní krytině bude umístěn bezpečnostní systém ABS Lock X. Podrobný 

postup montáže viz 5.11 Systémy BOZP z hlediska bezpečnosti na střeše z důvodů údržby. 
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4.14 Kontrola provedených prací a parametry kvality 

Veškeré provedené vrstvy střešního pláště, které budou zakryty dalšími vrstvy, budou 

zkontrolovány a o provedených kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Kontrolu provede vedoucí čety, kontroluje dodržení požadavků výrobce, kvalitu, dodržení 

mezních odchylek od svislosti a rovinatosti, stabilitu, rozměry, překrytí vrstev dle 

technologického postupu. Kontroluje shodnosti použitého materiálu s PD, kontrolu prostupů a 

detailů. Doložení atestů, certifikátů nebo schvalovacích protokolů. Písemný protokol o předání 

a převzetí hotových prací.  

 

Kontrola ochranného nátěru Bochemit QB[35] 

 Veškeré dřevěné konstrukce, které jsou zabudovány v konstrukci krovu. Musí být 

opatřeny ochranným nátěrem Bochemit QB[35] min. 2×. Po aplikací druhého nátěru provedeme 

kontrolu celistvosti a úplnosti nátěru. Povrch musí být celistvý, nesmí na něm být místo bez 

ochranného nátěru Bochemit QB[35]. Veškeré dřevěné prvky kromě příhradového vazníku 

budou opatřeny ochranným nátěrem Bochemit QB [35] před instalací do krovu. V případě že 

vrstva není celistvá, bude toto místo znova přetřeno štětcem.  

 

Kontrola parozábrany Isover VARIO KM DUPLEX UV[33] 

 Po provedení parozábrany Isover VARIO KM DUPLEX UV [33] bude kontrola 

zaměřena na provedení překrytí a přelepení překrytých pásů. Správné překrytí je min 100 mm. 

Překrytí bude prověřeno metrem.  Zkontrolovány budou veškeré prostupy a jejich zatmelení a 

těsnění u navazujících konstrukcí. 

Měření vzduchotěsnosti [11] 

 Kontrola těsnosti parozábrany Isover VARIO KM DUPLEX UV [33] bude provedena 

měřením vzduchotěsnosti. To bude provedeno metodou tlakového spádu pomocí zařízení typu 

blower door (odtud blower door test). Obecná pravidla a postupy měření jsou uvedeny v ČSN 

EN 13829. Výsledkem měření je sada hodnot objemového toku vzduchu změřených při různých 

tlakových rozdílech. O výsledku měření se vystaví protokol, jehož náležitosti jsou definovány 

v ČSN EN 13829. Měřicí zařízení musí mít vlastnosti předepsané v ČSN EN 13829. Výsledná 

hodnota má splňovat podmínku: n50 ≤ n50,N. 
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Kontrola pojistné hydroizolační fólie TYVEK SOLID[32] 

 Po provedení pojistné hydroizolační fólie TYVEK SOLID[32] kontrolujeme překrytí 

pásů. Správné překrytí pásu je po celé délce min. 150 mm.  Překrytí bude prověřeno metrem. 

Kontrola bude provedena v celé ploše. Zvýšená kontrola bude provedena u prostupů, a střešního 

výlezu. 

 

Kontrola hydroizolační bezpečnosti nového střešního pláště 

Kontrola bude probíhat průběžně na základě provádění prací dle technologického 

postupu. Veškeré provedené vrstvy střešního pláště, které budou zakryty dalšími vrstvy, budou 

zkontrolovány a o provedených kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Kontrolu provede vedoucí čety, kontroluje dodržení požadavků výrobce, kvalitu, dodržení 

mezních odchylek od svislosti a rovinatosti, stabilitu, rozměry, překrytí vrstev dle 

technologického postupu. Kontroluje shodnosti použitého materiálu s PD, kontrolu prostupů a 

detailů.  

4.15 Převzetí prací 

Zhotovitel je povinen telefonicky či písemně vyzvat dozor investora dle smlouvy o dílo 

k převzetí provedených prací. Práce jsou vyhotoveny v požadované jakosti a v řádném termínu 

dle smlouvy o dílo.  

O převzetí díla bude vyhotoven protokol. 

4.16 Ochrana konstrukcí 

Na dolní pásnici příhradového vazníku budou instalovány provizorní pochozí pororošty, 

aby při práci nedošlo k deformaci zavěšeného stropu.  

Pracovníci, kteří se budou pohybovat na střeše, musí mít měkkou gumovou podrážku, 

aby nedošlo k poškození plechové krytiny.   

4.17 Návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací 

V první části rekonstrukce střešního pláště budou odstraněny původní vrstvy 

dvouplášťové větrané střechy. Po této demolici bude realizována nová skladba navržené 

jednoplášťové střechy. 
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 Harmonogram s návaznosti pracovních operací je uveden v příloze č. 14 – Časový plán 

výstavby. 

 Jednotlivé pracovní etapy budou realizovány vždy po ukončení některých z předešlých 

činností. 

4.18 Opatření a zajištění staveniště, kdy se na něm nepracuje 

Před skončením směny budou odkryté části řádně přikryty hydroizolační fólií TYVEK 

SOLID [32] proti klimatickým podmínkám. Hydroizolační fólie TYVEK SOLID [32]  bude 

natažena na odkryté místo a pevně spojená s nosnou části krovu (např. lepicí páskou nebo 

pomocí sponkovače), tak aby nedošlo k jejímu nadzvednutí při silnějším větru.  

Na střeše nesmí zůstat zbytky stavebního odpadu, vždy po konci směny bude pracoviště 

řádně uklizeno. Stavební odpad bude vytříděn do připravených kontejnerů. 

Po skončení každé směny musíme pracoviště zkontrolovat, pracovní nářadí bude 

uschováno v připravené kanceláři. 

4.19 Optimální složení pracovní čety 

Optimální složení pracovní čety pro demolici dvouplášťové větrané střechy: 

Vedoucí pracovní čety 

2 pomocných dělníků 

Realizace nového střešního pláště: 

Vedoucí pracovní čety 

2 vyškolení pracovníci 

1 pomocný dělník 

 Vedoucí čety je znalý v oboru a je řádně proškolen, má potřebné oprávnění a znalosti 

v dané problematice.   

4.20 Doba realizace 

Doba realizace je předpokládána 30 dní. Viz příloha č. 14 – Časový plán výstavby. 

 

 



Diplomová práce 

 

 

  70 

 

4.21 Nasazení strojů, nástrojů, zařízení 

Ruční nástroje   

Škrabky, ocelový kartáč 

   Aku šroubovák, Aku vrtačka 

   Ruční pilka, skalpel 

   Svinovací metr (2m, 1m, 5m), skládací metr, lať, tužka 

   Páčidla, sekera, smeták 

   Vodováha, pěnový váleček 

   Nýtovací kleště, falcovací kleště, nůžky na plech 

   Kotoučová pila (rychlost při řezu max. 2400/ min) 

   Elektrické nůžky na plechu 

   Sponkovačka, ruční kladivo 

   Shoz na stavební odpad 

   Provizorní pochozí lávky z pororoštů 

Strojní mechanizace 

   výtah Geda 200 Z: viz příloha č. 10 – Výpis použitých mechanizmů 

Vybavení jednoho pracovníka 

Každý pracovník je vybaven osobními ochrannými pracovními 

pomůckami (pevná obuv, pracovní rukavice, helma, reflexní vesta) 

Každý pracovník disponuje tesařským kladivem, tužkou a metrem. 

4.22 Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 

Svislá doprava bude zajištěna stavebním výtahem Geda 200 Z viz příloha č. 10 – Výpis 

použitých mechanizmů. Na staveništi je zřízen shoz stavební suti. 

Z důvodů zvýšené bezpečnosti na stavbě budou práce u okapu provedeny z 

pracovní plošiny  MP 13 H viz příloha č. 10 – Výpis použitých mechanizmů. Příjezd této 

plošiny na staveniště bude koordinovat vedoucí čety s ohledem na postup prováděných prací. 

Z důvodu vykonávajících činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo následkům na zdraví je zhotovitel povinen dbát zvýšené bezpečnosti na zdraví při 

pracích na střeše zřízením kolektivní ochrany. 
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5. NÁVRH OPATŘENÍ BOZP PRO REKONSTRUKCI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 

5.1 Identifikační údaje 

Návrh opatření BOZP z hlediska bezpečnosti na střeše z důvodů rekonstrukce střešního 

pláště na stávající administrativní budově, která se nachází v zastavěné části obce Lučina na 

parcele č. st. 545 v katastrálním území Lučina (688371).   

 Administrativní budova je čtyřpodlažní se sedlovou střechou. Nosná část střechy je 

tvořena příhradovými vazníky, které jsou spojeny prolisovanými styčníkovými desky. Nová 

trapézová střešní krytina je z trapézových plechů CLASSIC LVP 45 systému Lindab. 

5.2  Požadavky na bezpečnost při práci na střeše  

Z důvodu vykonávajících činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo následkům na zdraví je zhotovitel povinen dbát zvýšené bezpečnosti na zdraví při 

pracích na střeše zřízením kolektivní ochrany.  

  Návrh opatření BOZP pro rekonstrukci střešního pláště je zpracován v době přípravy 

projektové dokumentace stavby a to v podrobnostech maximálně možných.  

  Zhotovitel je povinen návrh opatření BOZP pro rekonstrukci střešního pláště v průběhu 

stavby aktualizovat podle vývoje prováděných prací. 

5.3 Charakteristika stavby 

Jedná se o rekonstrukci střešního pláště administrativní budovy.  

5.4 Prováděné stavební práce 

Rekonstrukce střešního pláště se týká demontáže původní dvouplášťové větrané střechy 

a realizace nové jednoplášťové střechy. 

Cílem rekonstrukce střešního pláště je zajistit funkční hydroizolační ochranu proti 

srážkové vodě, sněhu, eliminovat kondenzaci na vnitřním líci horního pláště střešní krytiny 

z trapézového plechu, vytvořit spolehlivou vzduchotěsnou vrstvu, a zajistit dostatečnou vrstvu 

tepelné izolace. 



Diplomová práce 

 

 

  72 

 

Po dobu stavebních prací, bude staveniště řádně oploceno do výšky nejméně 1,8 m v 

nezbytném rozsahu ve vzdálenosti nejméně 3 m od hranice pracovní plochy. Pracovní plocha 

pro realizaci rekonstrukce střešního pláště je 5 m od obvodu stávající administrativní budovy.  

Zhotovitel je povinen zajistit vyznačení ohraničení stavby se zákazem vstupu do 

vyhrazených prostor. 

Hlavní a vedlejší vstup administrativní budovy bude chráněn stříškami o minimální 

délce 2,5 m, provedení stříšek zajistí zhotovitel. 

5.5 Seznam právních a technických předpisů k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci  

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 

zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění 

zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění 

zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

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

ochranu zdraví pro práci na staveništích 

nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, v platném znění 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v 

platném znění 

nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků 
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vyhláška č. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebních strojů, v platném znění 

vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů 

vyhláška č. 382/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

5.6 Opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při výstavbě 

požadované právními předpisy 

Vymezení pracoviště  

Před realizací rekonstrukce střešního pláště je zhotovitel povinen prostřednictvím 

vedoucího čety odpovídajícím způsobem vymezit rozsah staveniště. 

 

Udržování pořádku a čistoty na staveništi 

Zhotovitel stavby je povinen prostřednictvím vedoucího čety zajistit na staveništi 

pořádek a čistotu v rozsahu potřebném pro zajištění bezpečnosti všech osob na stavbě. 

 

Příjezdy a přístupy 

Přístup na staveniště je umožněn po stávající příjezdové asfaltové komunikace z ulice 

Okrasná parc. č. 1065/2 vedená v KN jako ostatní komunikace  jedná se o asfaltovou 

komunikaci šíři 6 m. Stávající dopravní řešení nebude rekonstrukcí nijak dotčeno a způsob i 

směr provozu zůstane v průběhu i po dokončení rekonstrukce střešního pláště nezměněn. 

Pozemek, na kterém je umístěna předmětná stavba je mírně svažitý jihovýchodním 

směrem maximální převýšení je 0,5m. P. č. st. 545 a p.č. 545/2 je ve vlastnictví investora stavby 

Petra Bartečka. 

 Příjezd ke staveništi bude řešen z veřejné komunikace a odtud částečně po zpevněných 

plochách (chodníku šíře 2,4-4,15 m) a částečné po travnatých. 

Jestliže během stavebních prací dojde poškození příjezdových komunikací, bude 

provedeno jejich uvedení do původního stavu. Totéž platí pro terénní úpravy.  

Staveniště bude opatřeno bezpečnostními tabulkami. Především na vstupech na 

staveniště budou umístěny: 
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                         Obr. č. 34 – Bezpečnostní tabulka 120   Obr. č. 35– Bezpečnostní tabulka 221 

 

Bude respektováno především Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a 

umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů a zákon č. 309/2006 Sb. § 6 Bezpečnostní 

značky, značení a signály. 

Na určených místech (určí vedoucí čety) budou vyvěšeny bezpečnostní značky 

zakazující vstup nepovolaných osob na staveniště. 

 

Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny 

Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny bude zajištěno maximálním 

využitím mechanizace na staveništi tak, aby zvedání předmětů o hmotnosti nad 30 kg nebyla 

prováděna jednou osobou a to do výšky větší než 1,2 m.  

U realizace rekonstrukce střešního pláště se nepředpokládají břemena s hmotnosti nad 

50 kg a není potřeba zvedacího zařízení (nakládaní vozy s hydraulickou rukou, ruční zvedáky). 

 Organizace práce bude směřovaná tak, aby činnost zaměstnanců nebyla jednostranně 

zatěžující.  

 Z důvodů zvýšené bezpečnosti na stavbě budou práce u okapu provedeny z 

pracovní plošiny  MP 13 H viz příloha č. 10 – Výpis použitých mechanizmů. Příjezd této 

plošiny na staveniště bude koordinovat vedoucí čety s ohledem na prováděné práce. 

  

Provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které 

by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví 

Zhotovitel je povinen vést provozní dokumentaci. Každý stroj, přístroj a nářadí 

disponuje touto provozní dokumentací, resp. místním provozním bezpečnostním předpisem 

(zpracovaným ve smyslu NV č. 378/2001 Sb.), touto dokumentací je zhotovitel povinen se řídit.  
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Při zjištění nedostatků, které by mohly zapříčinit bezpečnosti zaměstnanců nebo jiných 

osob, zhotovitel nebude připuštěn k práci na staveniště a ponese veškeré důsledky z toho 

vyplývající (nesplnění termínu - smluvní pokuty). 

 

Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi       

Vedoucí čety realizační firmy bude pro pozemní stavby odborně způsobilý podle zákona 

č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro odborné provádění a vedení stavby 

(autorizovaný inženýr). Jeho úkolem bude dále řídit a koordinovat realizaci rekonstrukci 

střešního pláště, je povinen zajistit, aby každá osoba podílející se na stavbě splňovala odbornou 

způsobilost pro práce, které vykonává.  

 

Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce 

Pro realizaci střešního pláště byl zpracován časový plán rekonstrukce střešního pláště. 

viz příloha č. 14 – Časový plán výstavby. Je zpracován technologický postup rekonstrukce 

střešního pláště, který obsahuje pracovní postup rekonstrukce, který respektuje plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé etapy rekonstrukce dle skutečného 

provedení bude předmětem samotné aktualizace časového harmonogramu. Aktualizaci je 

povinen zpracovávat zhotovitel. 

 

Zajištění předcházení rizikům 

Ohrožené prostory budou vymezeny výstražnou páskou ve výšce 1,1 m na sloupcích, 

jestliže činnost přesáhne délku pracovní směny tedy (8 h) bude tato páska doplněna 

dvoutyčovým zábradlím. 

 

Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi 

Zhotovitel je povinen vést vlastní evidenci přítomnosti všech zaměstnanců a veškerých 

fyzických osob pohybujících se na stavbě včetně vymezení jejich postavení (např. OSVČ, 

zaměstnanec…). Zhotovitel je povinen tuto evidenci kdykoliv poskytnout svému objednateli. 

 

 

 

 



Diplomová práce 

 

 

  76 

 

5.7 Opatření v místech pádu z výšky nebo do hloubky 

Na staveništi budou prováděny práce ve výšce. V případě nehody budou pracovníci 

volat mobilním telefonem číslo 112 (popř. 150,155,158). 

 Zhotovitel stanoví před zahájením stavebních prací způsob ochrany zaměstnanců 

pomocí kolektivní ochrany (OOPP určené výhradně pro práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou). 

Zajištění pro zaměstnance pracujících ve výškách určuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 

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

pádu z výšky nebo do hloubky (dále jen "nařízení vlády"). 

Každý zaměstnanec pohybující se na staveništi je povinen zúčastnit se školení o 

právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují 

jeho odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce. 

 

Školení zaměstnanců při pracích ve výškách: 

- Školení proběhne první den při předání staveniště. 

- Školitel musí mít dostatečné teoretické i praktické znalosti pro konkrétní potřebné práce. 

- Zaměstnanec musí být seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na 

pracovišti. 

- Zaměstnanec přijímá technická a organizační opatření proti pádu z výšky do hloubky. 

- Ochranu proti pádu zajišťuje zhotovitel pomocí prostředků kolektivní ochrany. 

- Zaměstnanci budou vyškoleni konkrétní techniky proti pádů. 

 

Zaměstnanci provádějící rekonstrukci střešního pláště budou při provádění prací na 

střeše jištěni bezpečnostním postrojem a OOPP komplet proti pádu z výšky WINDOW CLEAN 

protector set [46]. WINDOW CLEAN protector set [46], který umožní ukotvení popruhovou 

smyčkou k nosným konstrukcím příhradového vazníku. 

5.8 Opatření proti pádu materiálu 

Z důvodů opatření ochrany proti pádu materiálu musí být dodrženy tyto základní 

podmínky:  

-Vyloučení práce nad sebou. 

-Opatření pádu materiálu z výšky, vymezením prostoru pod místy práce. 
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-Používaní ochranné přilby proti zranění hlavy. 

 

Pro uschování drobného materiálu, jako jsou vruty apod. Musí mít zaměstnanec 

k tomuto určený oděv. Nářadí a pracovní pomůcky musí být při práci i po práci zajištěny 

vhodným způsobem proti pádu, sklouznutí nebo shozením. 

5.9 Školení BOZP 

Zhotovitel stavby zodpovídá, že realizaci stavby budou provádět zaměstnanci s řádnou 

kvalifikací, s platným školením BOZP, kteří jsou pro výkon práce zdravotně způsobilí a jsou 

prokazatelně seznámeni s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce ve 

stavebnictví, a že budou seznámeni se zpracovaným plánem pro staveniště stavby a s jeho 

aktualizacemi. 

Na stavbě musí být k dispozici: 

- Seznam všech zaměstnanců s uvedením jména a příjmení, evidence jejich nástupu 

až po dokončení. 

- Seznam rizik vyplývající z jejich činností. 

- Doklad o školení zaměstnanců v oblasti BOZP a školení o práci ve výškách nad volnou 

hloubkou. 

- Doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců. 

5.10 Systémy BOZP z hlediska bezpečnosti na střeše z důvodů údržby 

Mezi nejčastější rizika z důvodů údržby na střeše jsou rizika: 

- Přepadnuti přes hranu střechy. 

- Propadnutí střechou. 

- Propadnutí otvorem ve střeše. 

- Uklouznutí a následný pád v zimním období. 

 

Jako systém zabezpečení proti pádu z hlediska údržby bude při realizaci střešního pláště 

umístěn na trapézovou střešní krytinu trvalý kotvící systém.  
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 Jedná se o trvalý kotvící systém ABS Lock X. Materiál je vyráběn z oceli proti korozi. 

Systém je schválen a odzkoušen dle DIN EN 795 třídy A a B a lze jej použít i jako koncovou a 

mezilehlou kotvu pro systémy podle normy EN 795, třídy C do max. síly 15kN (1500kg), 

namontovaný na ocel.  

 

 

  

 

Obr. 36 – Kotvící bod k uchycení k trapézovému plechu22 

 

 

 

Obr. 37 – Princip upevnění ABS-Lock X na trapézovém plechu23 

 

Trvalý kotvící bod 
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Postup montáže: 

V první fázi postupu montáže vyvrtáme čtyři otvory k připevnění ABS-Lock X. Otvory 

je nutné vrtat na průměr 20 mm. Díky vloženému těsnění není nutné žádné další utěsnění. Jedná 

se o trapézovou krytinu Lindab - CLASSIC LVP 45, z trapézového plechu výšky 43 mm, tl. 

plechu je 0,5 mm.   

 

Obr. 38 –Postup montáže24 

 

Do předem připraveného otvoru o Ø20 mm vložím sklopnou hmoždinku. 

 

Obr. 38 –Postup montáže24 

 

Po té šroubek krátce vikláme, aby se sklopný mechanizmus sklopil. Ochranný 

mechanizmus zajistí, aby hmoždinku nebylo možné vytáhnout. 
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Obr. 38 –Postup montáže24 

 

Šroub pomocí kleští vtáhneme nahoru tak, aby ze základní desky Lock X vyčníval asi 

50 mm. Rozložená hmoždinka je nyní aretací těsnící podložky držena na dolní straně plechu. 

 

Obr. 38 –Postup montáže24 

 

V této fázi šroub utáhneme momentem 10Nm, aniž by se sklopná hmoždinka otáčela. 

Je bezpodmínečně nutné dbát na to, aby sklopná hmoždinka přiléhala rovně! Nesmí se 

vychýlit, protože jinak není upevnění nijak dostatečně zajištěno. 
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Obr. 39 – Dokončená montáž trvalého kotvícího bodu  na střešní krytinu z trapézového plechu25 

 

Kontrola (před každým použitím): 

- Kotvící bod musí být v nepoškozeném stavu a bez koroze. 

- Trapézová krytina musí být bez znatelných vad. 

- Kotvící bod musí být v dobrém provozním stavu bez opotřebení nebo deformace. 

- Kotvící bod musí být podroben roční kontrole, kterou provede odborník při přesném 

dodržení návrhu výrobce. Kontrola je důležitá a závisí na tom bezpečnost uživatele. 

 

Bezpečnostní předpisy: 

- Kotvící body nesmí sloužit k přepravě materiálu. 

- Kotvící bod smí být použit jako jednotlivý kotvící bod k uchycení max. 3 osob. 

- Kotvící bod smí používat pouze instruovaný a vyškolený personál. 

- Na kotvících zařízení se nesmějí konat žádné úpravy. 

- Během použití je bezpodmínečně nutné dbát na pevný postoj. 

Kotvící bod se musí používat dle platné EN 363 a osobními ochrannými prostředky 

proti pádu. 

- Po případném pádu je nutné tento výrobek vyřadit z dalšího využívání a musí projít 

podrobnou kontrolou výrobce. 

- Kotvící bod nesmí přijít do kontaktu s chemikáliemi nebo jinými agresivními látkami. 

- Jestliže existují jakékoliv pochybnosti o správné funkci kotvícího bodu, je nutné jeho 

vyřazení z provozu a následné zaslání výrobci ke kontrole. 

. 



Diplomová práce 

 

 

  82 

 

 

Obr. 40 – Uspořádání střešních podpěr pro ABS Lock X26 

 

Hodnoty uspořádání střešních podpěr dle Obr. 40 pro ABS Lock X jsou orientační. 

Přesné rozmístění kotevních bodů viz výkres č. D.1. – 10 – Půdorys střechy-Nový stav. 

Jedná se o použití kotvících bodů bez stálého lana. Na tyto kotvící body bude připevněno 

v průběhů údržby střešní krytiny bezpečnostní lano. Pracovník při této činnosti bude opatřen 

bezpečnostním zachycovacím postrojem s polohovacím pásem s automatickou sponou.  

 

 Obr. 41 – Provádění údržby střechy v zimním období27 

                                

Obr. 42 – Bezpečnostní zachycovací postroj28                              Obr. 43 – Bezpečnostní lano29 
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5.11 Odpovědnost 

Vedoucí čety odpovídá za řádné seznámení svých zaměstnanců s ustanovením BOZP, 

případně dalších organizačních a řídících norem, které mu byly prokazatelně předány, nebo mu 

k nim byl umožněn přístup. Rovněž odpovídá za kontrolu, zda jsou z jejich strany uvedená 

ustanovení dodržována. 

5.12 Závěr 

Tato opatření byla zpracována na základě informací, které lze vyčíst z projektové 

dokumentace. Před zahájením prací je nutné plán překontrolovat a popřípadě aktualizovat. Také 

v případě změny projektové dokumentace či jen jejího doplnění je nutné plán aktualizovat.   
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6. POLOŽKOVÝ ROZPOČET REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 

Položkový rozpočet byl rozdělen na dvě částí. První část se zaobírá přípravou staveniště 

a odstranění vybraných konstrukcí střešního pláště. Druhá část zahrnuje realizaci nového 

střešního pláště.  

Položkový rozpočet byl vypracován na základě projektové dokumentace. Předložený 

rozpočet stanovuje předpokládanou cenu bouracích prací a realizaci nových konstrukcí 

střešního pláště. 

Celková cena první části položkového rozpočtu tedy bouracích prací je stanovena 

197 522,00 Kč včetně DPH 21%. Bez DPH činí cena 163 240,93 Kč. Vyhodnocená cena nově 

navrženého střešního pláště činí 1 180 455,00 Kč včetně DPH 21%. Bez DPH je to pak 

975 583,01 Kč.  

Celková cena rekonstrukce střešního pláště je tedy 1 377 977,00 Kč včetně DPH 21%. 

Bez DPH 1 138 778,94 Kč. Mezi ostatní rozpočtové náklady patří zařízení staveniště, které 

zahrnuje 2,4% nákladů a kompletační činnost, která zahrnuje 1% nákladů.  

Mezi nejdražší položky první části patří demontáž krokví a nátěr tesařských konstrukcí 

v druhé části rozpočtu se jedná o plechovou trapézovou krytinu.  

Rozpočet byl zpracován v programu BUILDpower firmy RTS a.s. verze 14.0. 

Podrobný výkaz výměr je uveden v příloze č. 11 – Výpis výkazu výměr k položkovému 

rozpočtu. Jednotlivé rozpočty jsou uvedeny v příloze č. 12 – Položkový rozpočet bouracích 

prací rekonstrukce střešního pláště a č. 13 – Položkový rozpočet montáže a aplikace nového 

souvrství střešního pláště. 

Grafický souhrn nákladů rekonstrukce střešního pláště 

  

Grafický souhrn nákladů rekonstrukce střešního pláště. 

Graf č. 1 byl vytvořen v programu Microsoft Excel 2007. 
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7. HARMONOGRAM PRACÍ REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 

Jedná se o časový plán ve formě řádkového harmonogramu. Časový plán je rozpis, plán 

prací, které je potřeba provést při realizaci díla. Používá se běžně tam, kde je potřeba podrobně 

zkoordinovat a harmonizovat pracovní činnost. 

Časový harmonogram zpracovaný v rámci diplomové práce stanovuje předpokládanou 

dobu rekonstrukce střešního pláště. Při výpočtu doby trvání jednotlivých pracovních činností 

vycházíme z osmihodinové pracovní směny bez víkendů a svátků. 

Stavební práce budou zahájeny 13. 4.2015 a předpokládané dokončení je stanoveno 22. 

5. 2015. Celková doba trvání je předpokládána 30 dnů. 

Podkladem pro sestavení tohoto harmonogramu je položkový rozpočet prací. Časový 

plán byl vytvořen v programu Microsoft Office Project 2007.  

Harmonogram prací rekonstrukce střešního pláště je obsahem přílohy viz č. 14 – Časový 

plán výstavby. 
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8. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci administrativní 

budovy pro stavební povolení a projektovou dokumentaci rekonstrukce střešního pláště 

v rozsahu pro provádění stavby. Hlavním částí diplomové práce je navržení nového funkčního 

střešního pláště a vypracování technologického postupu.  

Původní střešní plášť byl tvořen dvouplášťovou větranou střechou. Nosná konstrukce 

byla tvořena dřevěnými příhradovými vazníky, která umožnila nahradit těžkou stropní 

konstrukci posledního podlaží lehkým zatepleným podhledem v úrovni dolní pásnice z relativně 

levných materiálů. Vazníky tvořily zároveň nosnou konstrukci horního pláště střechy. Jako 

hydroizolační vrstva byla využita plošná plechová krytina z trapézového plechu. Tohle řešení 

přináší řadu konstrukčních problémů. Mezi které se řadí především nedostatečná 

vzduchotěsnost spodního pláště a hydroizolační bezpečnost horního pláště. 

Příčiny poruch bylo nutné eliminovat a zajistit novou funkční hydroizolační ochranu 

proti srážkové vodě, sněhu, eliminovat kondenzaci na vnitřním líci horního pláště střešní 

krytiny z trapézového plechu, vytvořit spolehlivou vzduchotěsnou vrstvu a zajistit dostatečnou 

vrstvu tepelné izolace. 

Pro rekonstrukci střechy je zvolena dle požadavků investora změna z původní 

dvouplášťové větrané střechy na střechu jednoplášťovou. Realizace nápravných opatření 

spočívá ve vzduchotěsném napojení obvodových konstrukcí na nový střešní plášť (původně 

horní plášť). Zrušení větracích otvorů a odstranění původní izolace z dolního pláště. Do 

původního sádrokartonového podhledu budou vytvořeny otvory pro napojení vzduchu. 

Dodržení příznivé vnitřní povrchové teploty je zajištěno polohou tepelné izolace nad nosnou 

konstrukcí. Nový stav střešního pláště je navržen tak, aby zkondenzovaná vodní pára uvnitř 

konstrukce nemohla ohrozit její požadovanou funkci, aby byla splněna podmínka na max. 

přístupné celoroční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce a aby bilance 

kondenzace vodní páry v konstrukci byla kladná, tj. aby se v průběhu funkce konstrukce 

nezvyšovalo množství vody v konstrukci. 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 

 Název úlohy :  Podlaha nad terénem - PS01 
 Zpracovatel :  Bc. Magdaléna Kubečková 
 Zakázka :  Technologický postup rekonstrukce střešního pláště 
  Technological proces of roof reconstruction 
 Datum :  22.10.2014 
 
 

 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 keramická   0.0100    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  Lepící tmel   0.0050    0.2200  1300.0   1500.0      1350.0   0.0000 
  3  Betonová mazanina  0.0550    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  4  TI DEKPERIMETR   0.1200    0.0380  2060.0     35.0        80.0   0.0000 
  5  Betonová mazan     0.0600    1.3000  1020.0   2200.0        20.0   0.0000 
  6  GLASTEK 40 SP.     0.0030    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   0.0000 
  7  Podkladní beto     0.1500    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  8  Štěrkopísek     0.1500    2.0000  1010.0   2000.0        50.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 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 :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 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   32.1   797.9    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   34.4   855.0    -0.8   80.8   461.7 
    3        31    21.0   38.7   961.9     3.2   79.4   610.0 
    4        30    21.0   45.0  1118.5     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.0   53.5  1329.8    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    21.0   60.2  1496.3    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    21.0   63.2  1570.9    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    21.0   62.1  1543.5    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    21.0   54.5  1354.6    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    21.0   46.2  1148.3     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.0   39.3   976.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   34.9   867.5    -0.5   80.7   472.8 
           

 

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

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
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 Tepelný odpor konstrukce R :         3.47 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.280 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 :    9.7E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.94 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.933 
 
 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     6.9   0.402     3.7   0.265    19.4   0.933    35.4 
    2     8.0   0.402     4.7   0.253    19.6   0.933    37.6 
    3     9.7   0.365     6.4   0.181    19.8   0.933    41.6 
    4    12.0   0.299     8.6   0.040    20.1   0.933    47.4 
    5    14.6   0.201    11.2  ------    20.5   0.933    55.3 
    6    16.5   0.052    13.0  ------    20.7   0.933    61.4 
    7    17.2  ------    13.7  ------    20.8   0.933    64.1 
    8    16.9  ------    13.5  ------    20.7   0.933    63.1 
    9    14.9   0.186    11.5  ------    20.5   0.933    56.2 
   10    12.4   0.286     9.0   0.009    20.2   0.933    48.5 
   11     9.9   0.356     6.6   0.165    19.9   0.933    42.2 
   12     8.2   0.403     4.9   0.252    19.6   0.933    38.1 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1187.34 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         6.41 C 
 
 
 STOP, Teplo 2009 

 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha nad terénem - PS01 
 

 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:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Lepící tmel  0,005       0,220  1350,0 
   3  Betonová mazanina  0,055       1,430  23,0 
   4  TI DEKPERIMETR SD  0,120       0,038  80,0 
   5  Betonová mazanina  0,060       1,300  20,0 
   6  GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  0,003       0,210  50000,0 
   7  Podkladní beton C16/20  0,150       1,430  23,0 
   8  Štěrkopísek  0,150       2,000  50,0 
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 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,000 = 0,535 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,933 
  

  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  =   0,38 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 =   6,41 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce 

  

 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 2 

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ SKLADBY: 

OBVODOVÝ PLÁŠŤ– FA01 

POSOUZENÍ V PROGRAMU TEPLO 

 

Technologický postup rekonstrukce střešního pláště 

Technological proces of roof reconstruction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 2014 



Diplomová práce 

  

 
 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 

 Název úlohy :  Obvodový plášť - FA01 
 Zpracovatel :  Bc. Magdaléna Kubečková 
 Zakázka :  Technologický postup rekonstrukce střešního pláště 
  Technological proces of roof reconstruction 
 Datum :  22.10.2014 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.100 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  jemná štuková   0.0020    0.8000   850.0   1600.0        12.0   0.0000 
  2  Omítka vápenoc   0.0150    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  3  POROTHERM 30 P  0.3000    0.1480   960.0    900.0         7.0   0.0000 
  4  Lepící malta E   0.0100    0.3000   840.0    520.0        20.0   0.0000 
  5  POLYSTYRÉN EPS  0.1600 0.0410  1270.0     17.0        40.0   0.0000 
  6  ARMOVACÍ TMEL 0.0050    0.5000  1000.0   1000.0         8.0   0.0000 
  7  Omítka ETICS s   0.0015    0.8000   840.0   1750.0        50.0   0.0000 
 
 Výpočet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti. 
 
 Doplněná skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  Směrnice K  u,23/80 [%]  W,c[kg/m2]  W,m[kg/m2]  Redistribuce 

  1  jemná štuková       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  2  Omítka vápenoc       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  3  POROTHERM 30 P       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  4  Lepící malta E       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  5  POLYSTYRÉN EPS       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  6  ARMOVACÍ TMEL       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  7  Omítka ETICS s       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
 
 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 :    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   32.1   797.9    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   34.4   855.0    -0.8   80.8   461.7 
    3        31    21.0   38.7   961.9     3.2   79.4   610.0 
    4        30    21.0   45.0  1118.5     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.0   53.5  1329.8    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    21.0   60.2  1496.3    16.2   71.7  1319.7 
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    7        31    21.0   63.2  1570.9    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    21.0   62.1  1543.5    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    21.0   54.5  1354.6    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    21.0   46.2  1148.3     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.0   39.3   976.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   34.9   867.5    -0.5   80.7   472.8 
           

 

 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 :         3.64 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.262 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.28 / 0.31 / 0.36 / 0.46 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 :    4.8E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       2027.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         19.2 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.71 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.936 
 
 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     6.9   0.402     3.7   0.265    19.5   0.936    35.2 
    2     8.0   0.402     4.7   0.253    19.6   0.936    37.5 
    3     9.7   0.365     6.4   0.181    19.9   0.936    41.5 
    4    12.0   0.299     8.6   0.040    20.2   0.936    47.3 
    5    14.6   0.201    11.2  ------    20.5   0.936    55.2 
    6    16.5   0.052    13.0  ------    20.7   0.936    61.3 
    7    17.2  ------    13.7  ------    20.8   0.936    64.0 
    8    16.9  ------    13.5  ------    20.8   0.936    63.1 
    9    14.9   0.186    11.5  ------    20.5   0.936    56.1 
   10    12.4   0.286     9.0   0.009    20.2   0.936    48.4 
   11     9.9   0.356     6.6   0.165    19.9   0.936    42.0 
   12     8.2   0.403     4.9   0.252    19.6   0.936    38.0 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         

 tepl.[C]:   19.6   19.6   19.5    7.9    7.7  -14.7  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1364   1325   1043   1016    154    148    138 
 p,sat [Pa]:   2275   2273   2261   1061   1048    169    168    168 
 
 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   0.3921    0.4514   1.511E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.013 kg/m2,rok 
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 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       1.302 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. 
 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodový plášť - FA01 
 

 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:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  jemná štuková omítka  0,002       0,800  12,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   3  POROTHERM 30 Profi DRYFIX  0,300       0,148  7,0 
   4  Lepící malta ETICS - terče na  0,010       0,300  20,0 
   5  POLYSTYRÉN EPS 70F  0,160       0,041  40,0 
   6  ARMOVACÍ TMEL  0,005       0,500  8,0 
   7  Omítka ETICS silikátová  0,0015       0,800  50,0 
 

 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 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,936 
  

  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 =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,136 kg/m2,rok 
  (materiál: POLYSTYRÉN EPS 70F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,136 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0129 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,3018 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Grafické znázornění rozložení tlaků vodní páry v konstrukci obvodové stěny nad úrovní terénu. 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 

 Název úlohy :  Zateplení stávající (původní) skladby střechy – ST.P.01 
 Zpracovatel :  Bc. Magdaléna Kubečková 
 Zakázka :  Technologický postup rekonstrukce střešního pláště 
  Technological proces of roof reconstruction 
 Datum :  22.10.2014 
 
 

 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   0.0300    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
  2  Ursa SECO 400   0.0005    0.3500  1470.0    100.0      4000.0   0.0000 
  3  Isover Domo   0.1600    0.0440   840.0    100.0         1.2   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 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   55.0  1333.8    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    20.6   57.4  1392.0    -0.8   80.8   461.7 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.2   79.4   610.0 
    4        30    20.6   59.3  1438.1     8.1   77.3   834.5 
    5        31    20.6   62.6  1518.2    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    20.6   65.8  1595.8    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    20.6   67.3  1632.1    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    20.6   66.7  1617.6    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    20.6   63.0  1527.9    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    20.6   59.6  1445.4     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   57.9  1404.2    -0.5   80.7   472.8 
           
 

 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 :         3.77 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.255 W/m2K 
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 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.28 / 0.31 / 0.36 / 0.46 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 :    1.3E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         44.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.41 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.938 
 
 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   0.743    11.2   0.595    19.2   0.938    60.1 
    2    15.3   0.753    11.9   0.593    19.3   0.938    62.3 
    3    15.5   0.709    12.1   0.512    19.5   0.938    62.2 
    4    15.8   0.618    12.4   0.343    19.8   0.938    62.2 
    5    16.7   0.484    13.2   0.028    20.1   0.938    64.4 
    6    17.5   0.288    14.0  ------    20.3   0.938    66.9 
    7    17.8   0.075    14.3  ------    20.4   0.938    68.1 
    8    17.7   0.166    14.2  ------    20.4   0.938    67.6 
    9    16.8   0.462    13.3  ------    20.2   0.938    64.7 
   10    15.9   0.599    12.5   0.305    19.9   0.938    62.3 
   11    15.5   0.699    12.1   0.494    19.6   0.938    62.0 
   12    15.5   0.756    12.0   0.594    19.3   0.938    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     e 
         

 tepl.[C]:   18.4   17.2   17.2  -14.6 
 p [Pa]:   1334   1203    232    138 
 p,sat [Pa]:   2117   1963   1962    170 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  9.711E-0008 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 2009 

 

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Sádrokarton  0,030       0,220  9,0 
   2  Ursa SECO 400  0,0005       0,350  4000,0 
   3  Isover Domo  0,160       0,044  1,2 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,045 = 0,837 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,938 
  

  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  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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Grafické znázornění rozložení tlaků vodní páry v konstrukci zateplení střechy. 

 

Grafické znázornění rozložení teplot v konstrukci zateplení střechy. 
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PŘÍLOHA Č. 4 

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ SKLADBY: 

RYCHLOST PROUDĚNÍ VZDUCHU, PRŮBĚH TEPLOT A TLAKŮ VE VĚTRANÉ VRSTVĚ 

POSOUZENÍ V PROGRAMU MEZERA 

 

Technologický postup rekonstrukce střešního pláště 

Technological proces of roof reconstruction 
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 HODNOCENÍ KONSTRUKCÍ S OTEVŘENOU 
 VZDUCHOVOU VRSTVOU 
 
 RYCHLOST PROUDĚNÍ VZDUCHU, PRŮBĚH TEPLOT A TLAKŮ VE VĚTRANÉ VRSTVĚ 
 

 podle ČSN 730540 
 
 Mezera 2009 
 
 

 Název úlohy :  Původní stav 
 Zpracovatel :  Bc. Magdaléna Kubečková 
 Zakázka :  Technologický postup rekonstrukce střešního pláště 
  Technological proces of roof reconstruction 
 Datum :  22.10.2014 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
    

 Počet úseků dutiny :       3 
 Šířka hodnoceného výseku kce :     1.00 m 
 Rozdíl výšek vstup/výstup  dV :     2.06 m 
 Aerodynam.součinitelé  C1/C2 :    0.00 /  0.00 
 Parametry vnějšího vzduchu  Te/RHe :    -15.0 C & 84.0 % 
 Rychlost větru  v :      0.0 m/s 
 Vstupní otvor:  Šířka/Výška:   0.09/ 1.00 m 
  Typ :   mřížka 
 Výstupní otvor:  Šířka/Výška:   0.02/ 0.50 m 
  Typ :   volný otvor 
 
 Zadané úseky vzduchové dutiny : 
    

 číslo  výška-zač.  výška-kon.  šířka  délka  orientace 
 

    1      0.150      0.150      1.000      0.150  svislá nahoru 
    2      0.150      2.060      1.000      6.180  vodorovná L-P 
    3      0.070      0.070      1.000      0.050  svislá nahoru 
 
 Zadané konstrukce : 
    
   

 Kce č.    1  pro úsek č.   2 ... skladba od interiéru: 
 

 č.  Název vrstvy  d [m]  Lambda  Mi 
 

  1  Sádrokarton    0.0300    0.2200          9.000 
  2  Ursa SECO 400    0.0005    0.3500        540.000 
  3  Isover Domo    0.1600    0.0430          1.000 
 Otevřená vzduchová vrstva             (přídavný difúzní tok z vnitřního pláště:  0.0000 g/(m2.h)) 

  1  Tyvek Solid    0.0002    0.3500         87.000 
 
 číslo  úsek  Tai/RHi  Te/RHe  vrstvy  Rv  Rz  Zpv  Zpz 
 

  1   2- 2   20.6/ 55.0  -15.0/ 84.0  3+1   3.86   0.00       3.7       0.1 
 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
 
 Poznámka:  Rv, Rz .... tepelný odpor vnitřního/vnějšího pláště [m2K/W] 
  Zpv, Zpz .. difuzní odpor vnitřního/vnějšího pláště [*10-9 m/s] 
 
 
 

 VÝSLEDKY VYŠETŘOVÁNÍ DVOUPLÁŠŤOVÉ KONSTRUKCE : 
 
 Suma všech tab.souč.vřaz.odporů Ksi :        5.34 
 
 úsek č.  Rv  Uv  Rz  Uz  t,Prům  U,Prům  R,Prům  Rcv  Vcv 
   

  1  Skladba kce nebyla zadána (vstupní/výstupní část)... 
  Nedochází ke změně T, RH, p a p,sat v úseku. 
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 úsek č.  Rv  Uv  Rz  Uz  t,Prům  U,Prům  R,Prům  Rcv  Vcv 
   

  2   3.86   0.246   0.00   7.633   -14.02   0.239   4.02     0.159   0.0037 
 
   

 x[m]  t [C]  RH [%]  p [kPa]  p,sat[kPa]  |  Tse[C]  Twv[C]  |  fRsi  fRsi,N 
   

   0.00  -15.00   84.0   0.139   0.165  |  -15.00  -16.88  |     ---      ---  
   1.24  -14.08   82.5   0.148   0.180  |  -14.69  -16.16  |   0.336   0.052 
   2.47  -13.92   84.9   0.155   0.182  |  -14.64  -15.70  |   0.336   0.476 
   3.71  -13.90   87.0   0.159   0.183  |  -14.63  -15.41  |   0.336   0.734 
   4.94  -13.89   88.6   0.162   0.183  |  -14.63  -15.21  |   0.336   0.906 
   6.18  -13.89   89.6   0.164   0.183  |  -14.63  -15.09  |   0.336   1.021 
 V úseku č.  2 nedochází ke kondenzaci vodní páry v proudícím vzduchu. 
 Nedochází ke kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu vnějšího pláště. 
 
 
 úsek č.  Rv  Uv  Rz  Uz  t,Prům  U,Prům  R,Prům  Rcv  Vcv 
   

  3  Skladba kce nebyla zadána (vstupní/výstupní část)... 
  Nedochází ke změně T, RH, p a p,sat v úseku. 
 
 
 Poznámka:  t,Prům ... průměrná teplota v provětrávané vzduchové vrstvě [C] 
  Uv, Uz ... souč. prostupu tepla vnitřního, resp. vnějšího pláště [W/m2K] 
  U,Prům ... průměrný souč. prostupu dvouplášťové konstrukce [W/m2K] 
  R,Prům ... průměrný tepelný odpor dvouplášťové konstrukce [m2K/W] 
  Rcv ...... tepelný odpor vzduchové vrstvy [m2K/W] 
  Vcv ...... rychlost proudění ve vzduchové vrstvě [m/s] 
  T ........ teplota vzduchu ve větrané vrstvě [C] 
  RH ....... relativní vlhkost vzduchu ve větrané vrstvě [%] 
  Tse ...... teplota vnitřního povrchu vnějšího pláště [C] 
  Twv ...... teplota rosného bodu v provětrávané vrstvě [C] 
  fRsi ..... teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště [-] 
  fRsi,N ... min. požad. teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště dle ČSN 730540 [-] 
 
 

 STOP, Mezera 2009 

 

 

 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2007): 
 
 Název úlohy:   Původní stav 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště (čl. 5.1.6) 
  

  Požadavek: Teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště musí být vyšší, než je teplotní faktor stanovený pro 
   kritickou vlhkost 90% a bezpečnostní přirážku 0,030 dle čl. 5.1.1 ČSN 730540-2. 
   Požadovaný teplotní faktor je proměnný po délce vzduchové vrstvy a je uveden ve výpisu programu Mezera. 
  

  Výsledky výpočtu: 
  

    úsek č.1 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení) 
  

    úsek č.2 ... fRsi < fRsi,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
  

    úsek č.3 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení) 
  

 

  

  Vnitřní povrch vnějšího pláště nesplňuje požadavek na teplotní faktor. 
  Jedná se o funkční závadu, se kterou nemůže konstrukce trvale plnit svou funkci. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.3) 
  

  Požadavek: Relativní vlhkost vzduchu proudícího v otevřené vzduchové vrstvě musí být po celé délce 
   této vrstvy menší než 90 %. 
  

  Výsledky výpočtu: 
  

    úsek č.1 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení) 
  

    úsek č.2 ... RH<90% ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

    úsek č.3 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení) 
  
 

  Vlhkost proudícího vzduchu nepřesáhla 90 %. 
  Požadavek na šíření vlhkosti vzduchovou vrstvou je splněn. 
 
 
 Mezera 2009, (c) 2009 Svoboda Software 
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Úsek č. 2: 

 

 
Grafické znázornění průběhů tlaků a průběh teplot ve vzduchové vrstvě. 
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PŘÍLOHA Č. 5 

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ SKLADBY: 

ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍ (PŮVODNÍ) SKLADBY STŘECHY– ST.P.01, ST.P.02 

POSOUZENÍ V PROGRAMU AREA 

 

Technologický postup rekonstrukce střešního pláště 

Technological proces of roof reconstruction 
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 DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2009 
 
 

 Název úlohy :  Zateplení stávající (původní) skladby střechy – ST.P.01, ST.P.02 
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Bc. Magdaléna Kubečková                     
 Zakázka :  Technologický postup rekonstrukce střešního pláště 
  Technological proces of roof reconstruction 
 Datum :  12.11.2014      
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
 

 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.6 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     57 
 Počet vodorovných os:    142 
 Počet prvků:  15792 
 Počet uzlových bodů:   8094 
 
  
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 

    1   20.6        0.10   50   13.02      25.85003       0.72612 
    2  -15.0        0.04   84  -15.00     -25.84915       0.72610 
 
 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 

    1    9.81    13.02   0.787  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 20.6 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
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  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle ČSN 730540, ani 
  podle ČSN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpečnostní přirážky). Pro vyhodnocení výsledků podle 
  těchto norem je nutné použít postup dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2 či čl. 5 v ČSN EN ISO 13788. 
 
 

 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 

 Součet tepelných toků:      0.0009 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     51.7000 W/m 
 Podíl:      0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 je splněn. 
 
 
  
 TOKY DIFUNDUJÍCÍ VODNÍ PÁRY PŘI ZADANÝCH PODMÍNKÁCH: 
 

 Množství vstupující do konstrukce:   3.8E-0007 kg/m,s. 
 Množství vystupující z konstrukce:   3.7E-0007 kg/m,s. 
 Množství kondenzující vodní páry:   1.4E-0009 kg/m,s. 
 
 Poznámka:  Uvedená množství jsou vztažena k 1 m výšky detailu a platí pro zadané okrajové podmínky. 
  Množství vodní páry vstupující do konstrukce bylo stanoveno pro povrchy se souč. přestupu 
  vodní páry 10.e-9 s/m. Množství vystupující z konstrukce pak pro povrchy se souč. přestupu 
  vodní páry 20.e-9 s/m. Ostatní povrchy se ve výpočtu neuplatnily. 
 
 
 
 STOP, Area 2009 

 
 
 
 
 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   Původní stav                   
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 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 =   0,792+0,015 = 0,807 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,787 
  

  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 NENÍ SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

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

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

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software 
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Zobrazení izoterm – původní stav zastřešení  

 

 
Grafické znázornění izoterm v původním návrhu střechy. 

 

Zobrazení pole teplot – původní stav zastřešení  

 

 
Grafické znázornění pole teplot v původním návrhu střechy. 
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Zobrazení relativní vlhkosti – původní stav zastřešení 

 

Grafické znázornění relativní vlhkosti v původním návrhu střechy. 
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PŘÍLOHA Č. 6 

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ SKLADBY: 

ZATEPLENÍ NAVRŽENÉ SKLADBY STŘECHY– ST01 

POSOUZENÍ V PROGRAMU TEPLO 

 

Technologický postup rekonstrukce střešního pláště 

Technological proces of roof reconstruction 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 

 Název úlohy :  Zateplení navrhované skladby střechy - ST01 
 Zpracovatel :  Bc. Magdaléna Kubečková 
 Zakázka :  Technologický postup rekonstrukce střešního pláště 
  Technological proces of roof reconstruction 
 Datum :  22.10.2014 
 
 

 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  Isover Vario   0.0000    0.3500  1470.0     60.0    100000.0   0.0000 
  2  Isover Domo PL   0.0800    0.0500   983.1    171.4         1.4   0.0000 
  3  Isover Domo PL   0.1600    0.0450   931.5    163.7         1.4   0.0000 
  4  Tyvek Solid   0.0002    0.3500  1470.0    350.0        87.0   0.0000 
 
 U vrstvy č.  1 je faktor difuzního odporu proměnný v roce. 
 
 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 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   55.0  1333.8    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    20.6   57.4  1392.0    -0.8   80.8   461.7 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.2   79.4   610.0 
    4        30    20.6   59.3  1438.1     8.1   77.3   834.5 
    5        31    20.6   62.6  1518.2    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    20.6   65.8  1595.8    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    20.6   67.3  1632.1    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    20.6   66.7  1617.6    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    20.6   63.0  1527.9    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    20.6   59.6  1445.4     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   57.9  1404.2    -0.5   80.7   472.8 
           
 

 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: 
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 Tepelný odpor konstrukce R :         5.16 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.189 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.8E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        103.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          7.4 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.97 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.954 
 
 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   0.743    11.2   0.595    19.5   0.954    58.7 
    2    15.3   0.753    11.9   0.593    19.6   0.954    61.0 
    3    15.5   0.709    12.1   0.512    19.8   0.954    61.1 
    4    15.8   0.618    12.4   0.343    20.0   0.954    61.4 
    5    16.7   0.484    13.2   0.028    20.3   0.954    64.0 
    6    17.5   0.288    14.0  ------    20.4   0.954    66.6 
    7    17.8   0.075    14.3  ------    20.5   0.954    67.9 
    8    17.7   0.166    14.2  ------    20.4   0.954    67.4 
    9    16.8   0.462    13.3  ------    20.3   0.954    64.3 
   10    15.9   0.599    12.5   0.305    20.1   0.954    61.6 
   11    15.5   0.699    12.1   0.494    19.8   0.954    61.0 
   12    15.5   0.756    12.0   0.594    19.6   0.954    61.5 
           

 

 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     e 
         

 tepl.[C]:   19.0   19.0    8.5  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1334    218    193    143    138 
 p,sat [Pa]:   2191   2191   1110    169    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.464E-0008 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 2009 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Zateplení navrhované skladby střechy - ST01 
 

 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  Isover Vario  0,0001       0,350  100000,0 
   2  Isover Domo PLUS  0,080       0,050  1,4 
   3  Isover Domo PLUS  0,160       0,045  1,4 
   4  Tyvek Solid  0,0002       0,350  87,0 
 

 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 =   0,954 
  

  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  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 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. 
 

 
Grafické znázornění rozložení tlaků vodní páry v konstrukci zateplení střechy. 
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Grafické znázornění rozložení teplot v konstrukci zateplení střechy. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ SKLADBY: 

ZATEPLENÍ NAVRŽENÉ SKLADBY STŘECHY– ST01 

POSOUZENÍ V PROGRAMU AREA 

 

Technologický postup rekonstrukce střešního pláště 

Technological proces of roof reconstruction 
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 DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2009 
 
 

 Název úlohy :  Zateplení navržené skladby střechy – ST01                     
 Varianta                                 
  Zpracovatel :  Bc. Magdaléna Kubečková 
 Zakázka :  Technologický postup rekonstrukce střešního pláště 
  Technological proces of roof reconstruction 
 Datum :  12.11.2014      
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
 

 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.6 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     51 
 Počet vodorovných os:     82 
 Počet prvků:   8100 
 Počet uzlových bodů:   4182 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 

    1   20.6        0.10   50   18.34      14.24292       0.40008 
    2  -15.0        0.04   84  -15.00     -14.24601       0.40017 
 
 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 

    1    9.81    18.34   0.936  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 20.6 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
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  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle ČSN 730540, ani 
  podle ČSN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpečnostní přirážky). Pro vyhodnocení výsledků podle 
  těchto norem je nutné použít postup dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2 či čl. 5 v ČSN EN ISO 13788. 
 
 

 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 

 Součet tepelných toků:     -0.0031 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     28.4889 W/m 
 Podíl:     -0.0001 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 je splněn. 
 
 
 TOKY DIFUNDUJÍCÍ VODNÍ PÁRY PŘI ZADANÝCH PODMÍNKÁCH: 
 

 Množství vstupující do konstrukce:   1.3E-0007 kg/m,s. 
 Množství vystupující z konstrukce:   7.8E-0008 kg/m,s. 
 Množství kondenzující vodní páry:   5.1E-0008 kg/m,s. 
 
 Poznámka:  Uvedená množství jsou vztažena k 1 m výšky detailu a platí pro zadané okrajové podmínky. 
  Množství vodní páry vstupující do konstrukce bylo stanoveno pro povrchy se souč. přestupu 
  vodní páry 10.e-9 s/m. Množství vystupující z konstrukce pak pro povrchy se souč. přestupu 
  vodní páry 20.e-9 s/m. Ostatní povrchy se ve výpočtu neuplatnily. 
 
 
 
 STOP, Area 2009 

 

 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   Zateplení navržené skladby střechy – ST01                     
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 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 =   0,792+0,015 = 0,807 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,936 
  

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

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

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

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

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software 
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Zobrazení izoterm – nový stav zastřešení  

 

 
Grafické znázornění izoterm v novém návrhu střechy. 

 

 

 

Zobrazení pole teplot – nový stav zastřešení  

 

 
Grafické znázornění pole teplot v novém návrhu střechy. 
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Zobrazení relativní vlhkosti – nový stav zastřešení 

 

Grafické znázornění relativní vlhkosti v novém návrhu střechy. 
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PŘÍLOHA Č. 8 

TECHNICKÉ LISTY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ V KONSTRUKCI NOVÉHO 

STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 

 

 

Technologický postup rekonstrukce střešního pláště 

Technological proces of roof reconstruction 
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Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací

Divize Isover
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Počernická 272/96, 108 03 Praha 10

e-mail: info@isover.cz, www.isover.cz

1. 7. 2014       Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.

ROZMĚRY, IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr Jednotka Hodnota Norma

TEPELNÉ VLASTNOSTI

Soubor podmínek pro deklarované hodnoty I(10°C) a (u
dry

) - - ČSN EN ISO 10456

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ
D  

(stanovený na základě série měřených hodnot podle ČSN EN 12667)
W.m-1.K-1 0,038 ČSN EN 13162

Měrná tepelná kapacita c J.kg-1.K-1 840 ČSN 730540-3

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Charakteristická hodnota zatížení kN.m-3 0,13
ČSN EN 1991-1-1

ČSN EN 1990

PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI

Reakce na oheň - A1 ČSN EN 13501-1

Maximální teplota použití °C 200 -

Bod tání t
t

°C < 1000 DIN 4102 díl 17

OSTATNÍ VLASTNOSTI

Měrný odpor proti proudění vzduchu AF
r

kPa.s.m-2 ≥ 5 ČSN EN 29053

Propustnost pro vodní páru  Faktor difuzního odporu (µ) MU - 1 ČSN EN 12086

PŘEDNOSTI
■ nehořlavost
■ velmi dobré tepelně izolační schopnosti 
■ výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
■ nízký difuzní odpor - snadná propustnost pro vodní páru
■ ekologická a hygienická nezávadnost
■ vodoodpudivost - izolační materiály jsou hydrofobizované 
■ dlouhá životnost
■ odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
■ snadná opracovatelnost - výrobky lze řezat, vrtat, atd.
■  rozměrová stabilita při změnách teploty
■  vysoká pružnost

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
■ EG certifikát shody 1454-CPD-1004
■  Prohlášení o vlastnostech NR 084-CPR-2013/07/01-PL

BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ
Izolační rolované pásy Isover DOMO PLUS jsou baleny do PE fólie. Dodává 
se v MPS balení (1MPS = 24 rolí, objem 4,09 m3). Materiál je v balení silně 
stlačen a po rozbalení nabývá rychle jmenovité tloušťky. Komprimace 
usnadňuje manipulaci, šetří skladovací prostor i místo přímo na stavbě. 
Po dohodě s výrobcem je možno dodat i volné balení. Role musí být 
dopravovány v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících 
jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Skladují se v krytých prostorách. 

POUŽITÍ
Role Isover DOMO PLUS jsou vhodné pro jakékoli tepelné, zvukové, 
nezatížené izolace pro zabudování do konstrukcí šikmých střech, 
zavěšených pohledů, k izolaci dutin (zvýšení protihlukové izolace), i na 
nepochůzí stropní konstrukce.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Izolační rolované pásy vyrobené ze skelné plsti Isover. Výroba je založena 
na metodě rozvlákňování taveniny skla a dalších příměsí a přísad. 
Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního 
tvaru pásu. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. Izolaci 
je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (parotěsnící fólie, 
vhodná ochrana proti usazování prachu u volně ložených izolací, další 
vrstvy dvojitých konstrukcí).

Kód specifikace: MW  - EN 13162  -  T1 - MU1 - AF
r
5

Isover DOMO PLUS
Minerální izolace ze skelných vláken

Označení Tloušťka (mm) Rozměry (mm) Balení (m2) MPS (m2)
Deklarovaný tepelný odpor 

R
D
 (m2.K.W-1)

Isover DOMO PLUS TWIN 10/5 100/50 2 x 8400 x 1200 20,16 483,84 1,30

Isover DOMO PLUS TWIN 12/6 120/60 2 x 7200 x 1200 17,28 414,72 1,55

Isover DOMO PLUS TWIN 16/8 160/80 2 x 5700 x 1200 13,68 328,32 2,10

Isover DOMO PLUS 10 100 8400 x 1200 10,08 241,92 2,60

Isover DOMO PLUS 12 120 7400 x 1200 8,88 213,12 3,15

Isover DOMO PLUS 14 140 6400 x 1200 7,68 184,32 3,65

Isover DOMO PLUS 16 160 5600 x 1200 6,72 161,28 4,20

Isover DOMO PLUS 18 180 5000 x 1200 6,00 144,00 4,70

Isover DOMO PLUS 20 200 4450 x 1200 5,34 128,16 5,25

Třída tolerance tloušťky T1 odpovídá povolené toleranci dle ČSN EN 13162: -5% nebo -5mm, přičemž rozhodující je vyšší číselná hodnota tolerance a vyšší tloušťka je 
dovolena. Pozn.: Označení TWIN 10/5 - v balení jsou dva pásy shodné tloušťky 50 mm, použitelné jako jeden pás o tloušťce 100 mm.





1. 1. 2012       Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.

Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací

Divize Isover
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Počernická 272/96, 108 03 Praha 10

e-mail: info@isover.cz, www.isover.cz

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

ROZMĚRY, IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr Jednotka Hodnota Norma

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Tloušťka µm 220 ČSN EN 1849-2

Plošná hmotnost g.m-2 80 ČSN EN 1849-2

Pevnost v tahu - podélně N/50mm 128 ČSN EN 12311-2

Pevnost v tahu - příčně N/50mm 116 ČSN EN 12311-2

Odolnost proti proražení hřebíkem (příčně i podélně) N 50 ČSN EN 13859-1

PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI

Reakce na oheň - E ČSN EN 13501-1

OSTATNÍ VLASTNOSTI

Barva - bílá se čtvercovým vzorem -

Ekvivalentní difuzní tloušťka s
d

m 0,3 až 5,0 ČSN EN ISO 12572

POUŽITÍ
Parobrzda Isover VARIO KM DUPLEX UV je vhodná do všech konstrukcí 
stěn, stropů a střech. Zvláště tam, kde je nutné omezit úniky teplého 
vzduchu z interiéru (vzduchotěsnost) a namáhání těchto konstrukcí 
migrující vlhkostí z interiéru do exteriéru. Díky variabilní = přizpůsobivé 
propustnosti pro vodní páru dle okolních podmínek (teplota a rel.vlhkost 
okolního prostředí) parobrzda Isover VARIO KM DUPLEX UV stabilizuje 
během roku vlhkostní režim konstrukce.  V letním období podporuje 
vysychání zabudované vlhkosti do interiéru, má vysoký podíl na 
optimalizaci vlhkostních podmínek dřevěných konstrukcí, chrání je proti 
degradaci zvýšenou vlhkostí (plísně). V zimním období naopak chrání 
konstrukci proti zvýšené relativní vlhkosti vnitřního prostředí. Parobrzda 
Isover VArio KM DUPLEX UV má navíc oproti standardní parobrzdě Isover 
VARIO KM vylepšení přilnavým rounem, které zvyšuje pevnosti fólie 
azlepšuje přinavost k dřeveným povrchům, navíc je až 18 mesíců stabilní 
proti UV záření.

Tyto vlastnosti jsou výhodné u novostaveb, velmi pozitivní vliv mají 
u dřevostaveb u nevětraných a z vnější strany parotěsně uzavřených 
obvodových konstrukcí. U stávajících objektů při změně jejich užívání 
chrání konstrukci proti výrazným změnám v cyklu střídání vlhkosti 
během roku a eliminuje tak zvýšené vlhkostní namáhání. Výhodné je 
použití systému při obnově tepelné izolace a ostatních vrstev stávajícího 
střešního pláště bez požadavku přístupu z užívaného interiéru. Tj. 
parobrzdu lze ukládat z vnější strany přes krokve (na vnější stranu 

BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ
Isover VARIO KM DUPLEX UV balena do rolí délky 1,5 m. Během transportu 
nesmí dojít k mechanickému poškození výrobků, skladování v suchu.

Označení Tloušťka (µm) Rozměry (mm) Balení v roli Hmotnost (kg)

Isover VARIO KM DUPLEX UV 220 40 000 x 1 500 60 m2 4,8

PŘEDNOSTI
■ přizpůsobivá ochrana proti vzdušné vlhkosti a kondenzátu
■ proměnlivě difuzně propustná - propustnost pro vodní páru
■ ekologická a hygienická nezávadnost
■ spolu s těsnícími a lepícími páskami tvoří systém parozábrany
■ snadná tvarovatelnost a přizpůsobivost v detailech
■ zvyšující přilnavost k dřevěným konstrukcím díky přilnavému rounu

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Parobrzda Isover VARIO KM DUPLEX UV je speciálně vyvinutá fólie na 
bázi polyamidu, která kromě parotěsné funkce má navíc proměnnou 
ekvivalentní difuzní tloušťku s

d
, díky které pomáhá vlhkostnímu režimu 

v konstrukci.

Isover VARIO KM DUPLEX UV
Unikátní chytrá parobrzda

vnitřního obkladu). Parobrzda se klade rovnoběžně s okapovou hranou 
s přesahy 100 mm slepené lepící páskou VARIO KB 1, přichycuje se 
sponkami do dřevěných konstrukcí, spoje se přitlačují dřevěnými latěmi. 
Ke kovovým lištám lze připevnit pomocí tmelu Isover VARIO DS. Isover 
VARIO KM DUPLEX UV obsahuje navíc speciální přilnavé rouno, které při 
kontaktu s dřevěnými krokvemi funguje podobně jako suchý zip.

Systém parobrzdy Isover VARIO přispívá k omezení výměny vzduchu 
mezi vytápěným a nevytápěným prostorem, ovlivňuje celkovou 
energetickou bilanci budov. Maximálního využití proměnlivé difuzní 
propustnosti lze dosáhnout použitím vnitřního obložení s ekvivalentní 
difuzní tloušťkou s

d
 cca 2 m. Systém parobrzdy není vhodný pro budovy 

s vyšším vlhkostním zatížením. V těchto případech doporučujeme 
použití systému vhodné parozábrany po konzultaci s odborníkem 
v oblasti stavební fyziky. Při dodržení podmínek konstrukčního návrhu, 
realizace a ověření tepelně technickým výpočtem je životnost parobrzdy 
až 50 let. Jde o recyklovatelný materiál.
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Podrobný výpočet bouracích konstrukcí střešního pláště: 

 

Odstranění původní krokví 60×80 mm: 

31,160×13×2=810,160m 

 

Odstranění původního zavětrování z fošen: 

1,78×4×6×2=85,44m 

 

Odstranění původní tepelné izolace z minerální vaty: 

(2,24+2,5+11,65+12,110)×12,320 + (1+1+1,2)×12,320 = 320,32+39,424=359,75m2 

 

Odstranění původní pojistné hydroizolace: 

31,160×6,805×2=424,09m2 

 

Odstranění původního oplechování: 

Oplechování hřebene (21/K): 

31,160×0,430 = 13,4m2 

Oplechování štítového lemování (20/K): 

6,805×4×0,213=5,8 m2 

Okapnice (19/K): 

31,160×2×0,215=13,40m2 

Okapnice (18/K): 

31,160×2×0,245=15,27m2 

Celkem: 13,4+5,8+13,4+15,27=47,87m2, 31,160×4+6,805×4=151,86m 

 

Demontáž žlabů (Uskladnění pro zpětnou montáž) (3/K): 

31,160×2=62,32 

 

Demontáž háků (Uskladnění pro zpětnou montáž) (4/K): 

62,32/1,2=52ks 



 

Odstranění původní trapézové krytiny: 

31,160×6,805×2=424,09m2 

 

Odstranění části svodových trub u žlabu: 

0,250×3×4=3m 

 

 

Podrobný výpočet nových konstrukcí střešního pláště: 

 

Natažení nové parozábrany: 

Rozměr parozábrany VARIO KM DUPLEX UV dle technického listu: 40 000×1500 mm 

Přesahy 0,1m 

6805/1,4=4,86 

5×1500=7,500×2×31,160=467,4m2 

Utěsnění styku s jinou konstrukcí (střešní výlez): 

0,66×2+0,78×2=2,88m 

 

Tepelná izolace vložená mezi krokve: 

Zvětšená o 20 mm: 0,7+0,02= 0,72×10×2×31,160=448,704m2 

 

Tepelná izolace vložená mezi dřevěné trámky: 

1,725-0,100/2+0,02=0,832×34×6,805×2=384,99m2 

 

Výplň přiváděcího otvoru PUR pěnou: 

31,160×2×150=9,348m2 

 

Instalace zavětrovacích pásů: 

5,8×2×3×2=69,6m 

 



Nové krokve 60×80 mm: 

31,160×13×2=810,160m 

 

Nové dřevěné trámky 100×160 mm: 

35×6,805×2=476,35m 

 

Plocha střechy: 

6,805×31,160×2=424,09m2 

 

Nové oplechování 

Oplechování štítového lemování (20/K): 

Ztratné započteno 10% 

6,805×4=27,22×1,1=29,972m 

 

Oplechování hřebene (21/K): 

Ztratné započteno 10% 

31,160×1,1=34,276m 

 

Plechová krytina z trapézu: 

Ztratné započteno 15% (obsahuje přesahy 100 mm) 

6,805×31,160×2=424,09m2 

 

Okapnice (18-19/K): 

Ztratné započteno 10% 

31,160×2×2×1,1=137,104m2 
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Objekt:
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Název objektu:

Rekonstrukce st ešního plášt  adm. budovy

JKSO:

Stavba:

1

Název stavby:

Technologický postup rekonstrukce st ešního plášt

SKP:

Projektant: MJ: Po et m rných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ:

Po et list : Zakázkové íslo:

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

Rozpo tové náklady

Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

Z 

R 

N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompleta ní innost (I D)

Provoz investora

Za ízení staveništ

Mimostaveništní doprava

P esun stavebních kapacit

Oborová p irážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

21,0 % iní:

21,0 % iní:

163 240,93

34 281,00

197 522,00 K

K

K

Položkový rozpo et

85 164,00

78 077,00

0,00

0,00

163 241,00

0,00

163 241,00

163 241,00

Rozpo et: Základní rozpo et1 Rozpo et bouracích prací rekonstrukce st ešního pl

4

Jméno:

Podpis:

26.11.2014

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Technologický postup rekonstrukce st ešního plášt

Rekonstrukce st ešního plášt  adm. budovy

Rozpo et bouracích prací rekonstrukce st ešního pl

Základní rozpo et

Datum tisku: 26.11.2014

List .2

Rekapitulace stavebních díl

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 5 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

94 Lešení a stavební výtahy 76 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

97 Prorážení otvor 3 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

711 Izolace proti vod 0,00 3 783,00 0,00 0,00 0,00 0,0

712 Tepelná izolace 0,00 5 396,00 0,00 0,00 0,00 0,0

762 Konstrukce tesa ské 0,00 29 539,00 0,00 0,00 0,00 0,0

764 Konstrukce klempí ské 0,00 21 439,00 0,00 0,00 0,00 0,0

783 Nát ry 0,00 17 920,00 0,00 0,00 0,00 0,1

85 164,00 78 077,00 0,00 0,00 0,00 0,1K

VRN, rezerva a kompletace

P irážka Sazba Základna K

Ztížené výrobní podmínky 0,00 163 241,00 0,00

Oborová p irážka 0,00 163 241,00 0,00

P esun stavebních kapacit 0,00 163 241,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 163 241,00 0,00

Za ízení staveništ 0,00 163 241,00 0,00

Provoz investora 0,00 163 241,00 0,00

Kompleta ní innost (I D) 0,00 163 241,00 0,00

Rezerva rozpo tu 0,00 163 241,00 0,00

0,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Technologický postup rekonstrukce st ešního plášt

Rekonstrukce st ešního plášt  adm. budovy

Rozpo et bouracích prací rekonstrukce st ešního pl

Základní rozpo et

Datum tisku: 26.11.2014

List .3

Po . . Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK

1 Zemní práce

1 078 87-7112.R00 Demontáž hromosvod

kus 4,0000 59,50 238,00 0,00000 0,00000

2 079 94-6111.R00 Z ízení výtahového za ízení p i opravách,v. do 35m

kus 1,0000 4 920,00 4 920,00 0,00000 0,00000

Zemní práce1 5 158,00 0,00000

94 Lešení a stavební výtahy

3 945 93-1101.R00 Z ízení trvalého úvazu pro práci ve výškách

kus 30,0000 1 200,00 36 000,00 0,00060 0,01800

4 945 93-1101.R00 Z ízení trvalého úvazu pro práci ve výškách

kus 34,0000 1 200,00 40 800,00 0,00060 0,02040

Lešení a stavební výtahy94 76 800,00 0,03840

97 Prorážení otvor

5 979 01-1321.R00 Montáž a demontáž shozu

kus 1,0000 2 165,00 2 165,00 0,00000 0,00000

6 979 01-1331.R00 Pronájem shozu  (za metr)

den 30,0000 34,70 1 041,00 0,00000 0,00000

Prorážení otvor97 3 206,00 0,00000

711 Izolace proti vod

7 711 13-1811.U00 Odstra . p vodní pojistné hydroizolace

m2 424,0900 8,92 3 782,88 0,00000 0,00000

(-0,00400) (-1,69636)

Izolace proti vod711 3 782,88 0,00000

(-1,69636)

712 Tepelná izolace

8 712 30-0831.RT2 Odstran ní tepelné izolace z minerální vaty

z ploch jednotliv  do 10 - 20 m2

m2 359,7500 15,00 5 396,25 0,00000 0,00000

(-0,00600) (-2,15850)

Tepelná izolace712 5 396,25 0,00000

(-2,15850)

762 Konstrukce tesa ské

9 762 33-1811.R00 Demontáž konstrukcí krov  z hranol  do 120 cm2

m 810,1600 32,20 26 087,15 0,00000 0,00000

(-0,00800) (-6,48128)

10 762 33-1812.R00 Demontáž p vodního záv trování z fošen

m 85,4400 40,40 3 451,78 0,00000 0,00000

(-0,01400) (-1,19616)

Konstrukce tesa ské762 29 538,93 0,00000

(-7,67744)

764 Konstrukce klempí ské

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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List .4

Po . . Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK

11 764 31-1821.R00 Demontáž trapézové krytiny, do 30°

m2 424,0900 35,50 15 055,20 0,00000 0,00000

(-0,00732) (-3,10434)

12 764 32-1820.R00 Demontáž opl. h ebene, okapnice, štít. lemování

m 151,8600 18,90 2 870,15 0,00000 0,00000

(-0,00426) (-0,64692)

13 764 33-1830.R00 Demontáž líniové m íšky š. 150 mm z PVC

m 62,3200 12,60 785,23 0,00000 0,00000

(-0,00205) (-0,12776)

14 764 34-1821.R00 Demontáž lemov. trub D 100 mm, vln. kryt. do 30°

kus 2,0000 25,90 51,80 0,00000 0,00000

(-0,00296) (-0,00592)

15 764 35-1830.R00 Demontáž žlab , d 150 mm, do 30°

m 62,3200 28,40 1 769,89 0,00000 0,00000

(-0,00444) (-0,27670)

16 764 35-1836.R00 Demontáž hák , sklon do 30°

kus 52,0000 15,80 821,60 0,00000 0,00000

(-0,00096) (-0,04992)

17 764 36-1810.R00 Demontáž st . výlezu okna v plech. krytin , do 30°

kus 1,0000 31,90 31,90 0,00000 0,00000

(-0,02008) (-0,02008)

18 764 45-1802.R00 Demontáž odpadních trub o pr.100 mm

m 3,0000 17,70 53,10 0,00000 0,00000

(-0,00338) (-0,01014)

Konstrukce klempí ské764 21 438,87 0,00000

(-4,24178)

783 Nát ry

19 783 78-2205.R00 Nát r tesa ských konstrukcí Bochemitem QB 2x

m2 400,0000 44,80 17 920,00 0,00016 0,06400

Nát ry783 17 920,00 0,06400

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Objekt:

08

Název objektu:

Rekonstrukce st ešního plášt  adm. budovy

JKSO:

Stavba:

1

Název stavby:

Technologický postup rekonstrukce st ešního plášt

SKP:

Projektant: MJ: Po et m rných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ:

Po et list : Zakázkové íslo:

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

Rozpo tové náklady

Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

Z 

R 

N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompleta ní innost (I D)

Provoz investora

Za ízení staveništ

Mimostaveništní doprava

P esun stavebních kapacit

Oborová p irážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

22 644,00

0,00

9 435,00

0,00

32 079,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

21,0 % iní:

21,0 % iní:

975 583,01

204 872,00

1 180 455,00 K

K

K

Položkový rozpo et

1 600,00

941 904,00

0,00

0,00

943 504,00

0,00

975 583,00

975 583,00

Rozpo et: Základní rozpo et2 Montáž a aplikace nového souvrství st ešního pl.

4

Jméno:

Podpis:

20.11.2014

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:

Objekt:

Rozpo et:
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2

Technologický postup rekonstrukce st ešního plášt

Rekonstrukce st ešního plášt  adm. budovy

Montáž a aplikace nového souvrství st ešního pl.

Základní rozpo et

Datum tisku: 20.11.2014

List .2

Rekapitulace stavebních díl

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

713 Izolace tepelné 0,00 197 315,00 0,00 0,00 0,00 2,2

762 Konstrukce tesa ské 0,00 324 348,00 0,00 0,00 0,00 11,6

764 Konstrukce klempí ské 0,00 420 241,00 0,00 0,00 0,00 4,9

1 600,00 941 904,00 0,00 0,00 0,00 18,6K

VRN, rezerva a kompletace

P irážka Sazba Základna K

Ztížené výrobní podmínky 0,00 943 504,00 0,00

Oborová p irážka 0,00 943 504,00 0,00

P esun stavebních kapacit 0,00 943 504,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 943 504,00 0,00

Za ízení staveništ 2,40 943 504,00 22 644,00

Provoz investora 0,00 943 504,00 0,00

Kompleta ní innost (I D) 1,00 943 504,00 9 435,00

Rezerva rozpo tu 0,00 943 504,00 0,00

32 079,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Technologický postup rekonstrukce st ešního plášt

Rekonstrukce st ešního plášt  adm. budovy

Montáž a aplikace nového souvrství st ešního pl.

Základní rozpo et

Datum tisku: 20.11.2014

List .3

Po . . Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK

1 Zemní práce

1 073 87-7211.R00 Montáž po vodních hromosvod

kus 4,0000 400,00 1 600,00 0,00000 0,00000

Zemní práce1 1 600,00 0,00000

713 Izolace tepelné

2 713 11-1211.RK5 Montáž parozábrany  s p elepením spoj

Vario KM Duplex UV

m2 467,4000 86,50 40 430,10 0,00017 0,07946

3 713 11-1261.RK2 Ut sn ní prostupu parozábranou pevnou páskou

v etn  pásky ISOVER KB 1

ks 2,0000 91,60 183,20 0,00013 0,00026

4 713 11-1271.R00 Ut sn ní styku s jinou konstr. oboustrannou páskou

m 2,8800 3,80 10,94 0,00000 0,00000

5 713 11-1275.RS2 Ut sn ní styku parozábr. s jinou konstrukcí tmelem

Isover VARIO DS

m 50,0000 32,30 1 615,00 0,00007 0,00350

6 713 12-1111.RT1 Izolace tepelná na sucho, jednovrstvá

materiál ve specifikaci

m2 448,7040 23,80 10 679,16 0,00009 0,04038

7 713 12-1111.RT1 Izolace tepelná na sucho, jednovrstvá

materiál ve specifikaci

m2 384,9900 23,80 9 162,76 0,00009 0,03465

8 713 39-1192.R00 T sn ní spoj  trvale plastickým tmelem

m 10,0000 15,90 159,00 0,00000 0,00000

9 713 39-2614.R00 Izolace montážní p nou PUR

m3 9,3480 135,50 1 266,65 0,00000 0,00000

10 235-21355 p na PUR EKO S 500

kus 8,0000 470,70 3 765,60 0,00000 0,00000

11 631-5083986 Rohož izola ní ISOVER PLUS tl. 160

m2 384,9900 205,82 79 238,64 0,00240 0,92398

12 631-50843 Rohož izola ní ISOVER PLUS tl. 80 mm

m2 448,7040 109,34 49 061,30 0,00240 1,07689

13 998 71-3103.R00 P esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m

t 2,1591 807,00 1 742,41 0,00000 0,00000

Izolace tepelné713 197 314,76 2,15912

762 Konstrukce tesa ské

14 762 32-1901.U00 Instalace záv trování

m 69,6000 80,00 5 568,00 0,00432 0,30067

15 762 33-2110.RT3 Montáž vázaných krov  pravidelných do 120 cm2

v etn  dodávky eziva, fošny 10/16

m 476,3500 183,00 87 172,05 0,00679 3,23442

16 762 33-2110.RT4 Montáž vázaných krov  pravidelných do 120 cm2

v etn  dodávky eziva, hranoly 60/80

m 810,1600 191,50 155 145,64 0,00704 5,70353

17 762 34-2202.RT2 Montáž la ování st ech, vzdálenost latí do 22 cm

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Technologický postup rekonstrukce st ešního plášt

Rekonstrukce st ešního plášt  adm. budovy

Montáž a aplikace nového souvrství st ešního pl.

Základní rozpo et

Datum tisku: 20.11.2014

List .4

Po . . Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK

v etn  dodávky eziva, lat  3/5 cm

m2 424,0800 112,00 47 496,96 0,00413 1,75145

18 762 34-2204.RT4 Montáž kontralatí, svislé, vzdálenost 100 cm

v etn  dodávky eziva, lat  4/6 cm

m2 426,0800 33,60 14 316,29 0,00145 0,61782

19 998 76-2103.R00 P esun hmot pro tesa ské konstrukce, výšky do 24 m

t 11,6079 1 262,00 14 649,15 0,00000 0,00000

Konstrukce tesa ské762 324 348,08 11,60788

764 Konstrukce klempí ské

20 764 17-1432.U00 Lindab tabule záv trná lišta

m 29,9420 255,00 7 635,21 0,00322 0,09641

21 764 17-1453.U00 Lindab tabule h eben

m 34,2760 346,00 11 859,50 0,00450 0,15424

22 764 17-1674.U00 LIND trapéz LTP45

m2 424,0900 750,00 318 067,50 0,00990 4,19849

23 764 17-1741.U00 Lindab trapéz pr chodka D -100

kus 2,0000 782,00 1 564,00 0,00160 0,00320

24 764 35-1291.R00 Montáž žlab

m 62,3600 52,60 3 280,14 0,00004 0,00249

25 764 35-1292.R00 Montáž hák

kus 52,0000 25,00 1 300,00 0,00005 0,00260

26 764 35-1294.R00 Montáž el žlab

kus 4,0000 41,30 165,20 0,00002 0,00008

27 764 35-1298.R00 Montáž Plechu elního u h ebene, Lindab

kus 2,0000 60,60 121,20 0,00003 0,00006

28 764 36-1391.R00 Montáž st ešního výlezu

kus 1,0000 165,50 165,50 0,00020 0,00020

29 764 42-1230.R00 Lindab oplechování okapnice

m 137,1040 227,00 31 122,61 0,00267 0,36607

30 764 77-5314.R00 St ešní výlez FAKTRO FWR U3 Pravý

kus 1,0000 4 750,00 4 750,00 0,00655 0,00655

31 764 90-9401.R00 Lindab, izola ní folie TYVEK-SOLID

m2 467,4000 68,40 31 970,16 0,00009 0,04207

32 998 76-4203.R00 P esun hmot pro klempí ské konstr., výšky do 24 m

% 4 120,0101 2,00 8 240,02 0,00000 0,00000

Konstrukce klempí ské764 420 241,03 4,87246

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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