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Anotace 

Dominik Zima: Umělecká škola – Ostrava Keltičkova. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB - 

Technická Univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2015, s. 48, Vedoucí 

práce: Ing. arch. Petr Hurník 

 Předmětem bakalářské práce je zpracování dokumentace pro provádění stavby na 

objekt Umělecké školy ve Slezské Ostravě na ulici Keltičkova. Bakalářská práce navazuje na 

předcházející projekty předmětu ateliérová tvorba IV (architektonická studie) a ateliérová 

tvorba Va (dokumentace pro stavební povolení). Cílem práce bylo architektonické a technické 

zpracování části rozsáhlého objektu školy. Práce zpracovává vstupní a spojovací objekt, 

zapuštěný do terénu.  Dále zpracovává budovu s uměleckými ateliéry, učebnami a provozní 

zázemí. 

Klíčová slova: umělecká škola, umělecké ateliéry, učebny, vstupní objekt. 

 

Abstract 

ZIMA DOMINIK.: Art school Ostrava Keltičkova. Bachelor 

thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Fakulta stavební, Faculty of Civil 

Engineering, 2015, s. 48, Supervisor: Ing. arch. Petr Hurník. 

 

 The subject of this bachelor’s thesis is making documentation for construction of the 

building to the object of art school in Slezká Ostrava, street Keltičkova. This thesis continues 

on the previous projects of the subject Studio creation IV (architectural study) and Studio 

creation Va (documentation for building permit). The aim of this thesis was architectural and 

technical conditions for making just part of the huge object of the school. The thesis is 

working on the entrance and connection object which is embedding in the ground. The thesis 

deals with building with art ateliers, classrooms and operational background, as well. 

Key words: art school, art ateliers, classrooms, entrance part 
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Seznam použitého značení 
 

ČSN    značení české technické normy  

ČSN EN    harmonizovaná Evropská norma  

Sb.    sbírky zákonů  

č.         číslo  

ul.    ulice  

SO     stavební objekt  

NP    nadzemní podlaží  

PP    podzemní podlaží  

U    součinitel prostupu tepla  

tl.     tloušťka  

mm    milimetr  

m     metr běžný  

m2     metr čtverečný  

m3    metr krychlový  

m. n. m.    nadmořská výška  

Kč     Koruna česká  

EPS     pěnový polystyren  

XPS    extrudovaný polystyren  

C xx/xx    beton, válcová/krychelná pevnost  

ŽB     železobeton  

DN    jmenovitý průměr  

RAL    stupnice barevných odstínů 
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Úvod 

 

 Obsahem bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provádění stavby na 

novostavbu umělecké školy ve Slezské Ostravě. Bakalářská práce vznikla na základě 

předcházejících projektů z předmětu ateliérová tvorba IV (architektonická studie) a ateliérová 

tvorba Va (dokumentace pro stavební povolení). Cílem práce bylo architektonické a technické 

zpracování části rozsáhlého objektu školy. Práce zpracovává vstupní a spojovací objekt, 

zapuštěný do terénu.  Dále zpracovává budovu s uměleckými ateliéry, učebnami a provozní 

zázemí. 

 Návrh budovy vychází z urbanistické studie ateliérové tvorby III na revitalizaci 

nábřeží a přilehlého okolí slezské Ostravy v okolí obecního domu. Budova respektuje 

výškové členění okolní zástavby. Z důvodu, poddolovaného území, zapuštění do terénu a 

variability půdorysu, byla zvolena, nosná konstrukce z železobetonového prefabrikovaného 

skeletu, založena na monolitickém železobetonovém roštu.     

 Bakalářská práce se skládá z textové a výkresové části. V textové části najdeme popis 

území, na kterém se objekt nachází, průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu. 

Samotná dokumentace se pak nachází ve výkresové části.  
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A. Průvodní správa 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

 Název stavby:   Umělecká škola ve Slezské Ostravě ulice Keltičkova 

Předmět stavby:  Novostavba umělecké střední školy 

Místo stavby:   ulice Keltičkova Slezská Ostrava, Ostrava, 710 00 

Katastrální území:  Ostrava 

Parcely pro výstavbu číslo:    p.č. 897/1; 897/5; 889/8, 898/6  k.ú. : Ostrava 

Stupeň PD:  Dokumentace pro provádění stavby 

  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Jméno / název: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební 

Sídlo stavebníka: Ludvíka Podéště 1875/17, 708 00 Ostrava 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Jméno:   Dominik Zima 

Sídlo:   Valašská Bystřice 531, 75627 

Telefon / fax:  602755177 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů        

  

Vstupními podklady byly: 

- snímek z katastru nemovitostí 

- průzkum lokality, fotodokumentace 

-příslušné právní předpisy a normy 
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A.3 Údaje o území          

   

a) Rozsah řešeného území 

Předmětem dokumentace je novostavba umělecké školy, která se nachází na parcelách č. 

897/1; 897/5; 889/8, 898/6, k.ú. Ostrava. Umělecká škola se nachází v lokalitě centra Slezské 

Ostravy u Obecního domu. Umělecká škola je umístěn u průběžné místní komunikace a 

protějším terénem. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Dotčený objekt se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně. Z hlediska 

životního prostředí se nenachází v přírodní rezervaci ani nijak v tomto ohledu v chráněném 

území. Dům nezasahuje do záplavového území. Území se nachází v poddolované zóně. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Projektová dokumentace neřeší. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl–li vydán územní souhlas 

Nebyly vydány výše zmíněná rozhodnutí ani povolení. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací 

Nebyly vydány výše zmíněná rozhodnutí ani povolení. 
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f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Využití pozemku je v souladu s platným Územním plánem obce. Projektová dokumentace 

splňuje požadavky vyhlášky č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném 

znění. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Vyjádření o splnění požadavků dotčených orgánů si zařizuje stavebník. V průběhu 

projektových prací nebyla zajišťována žádná vyjádření dotčených orgánů. 

 

h) Seznam vyjímek a úlevových řešení 

Nejsou známy výjimky a úlevové řešení. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou známy podmiňující investice. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Jedná se o následující p.č. 900/2 ; 46/14; 898/1; 898/2; 898/9; 898/14; 895/7;5598/1. 

 

 

A.4  Údaje o stavbě          

  

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Objekt bude realizován jako novostavba 

 

b) Účel užívání stavby 

Stavba je určena vzdělávání v uměleckých oborech, kovář, truhlář, malíř, sochař, počítačová 

grafika. Součástí stavby jsou prostory vyučovací, stravovací, technické a provozní.  
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c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

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

Stavba není kulturní památkou. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Jsou splněny technické požadavky na stavbu. Objekt je navržen jako bezbariérový. Objekt 

splňuje požadavky platné vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívaní stavby. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývající z jiných 

právních předpisů 

Všechny známé požadavky jsou zapracovány do projektové dokumentace. V objektu se 

nepožaduje vytvořit opatření vyplývající z jiných právních předpisů. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou známy žádné výjimky a úlevová řešení. 

 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů nebo pracovníků apod.) 

Zastavěná plocha:                                   1218 m
2
 

Užitkový plocha nových prostor:            4317 m
2
 

Počet podlaží:                                         4 nadzemní    

Počet parkovacích míst:                          před objektem-18 
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i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.) 

Stavba vyvolá nároky na elektrickou energii, tepelnou energii, spotřebu vody a dešťovou a 

splaškovou kanalizaci. Proto budou vybudovány příslušné přípojky elektrického vedení, 

vodovodu, teplovodů, plynovodů a kanalizací. 

 

 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

projektové práce, termín dokončení projektu pro SP  05/2015 

zahájení stavby (po stavebním povolení stavby)  odhad  4/2016 

dokončení stavby       8/2017 

 

k) Orientační náklady stavby 

Odhadované náklady stavbu objektu jsou 89 mil. Kč 

 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

Stavbu lze rozčlenit na tyto stavební objekty: 

 

    - SO 01 Samotný objekt umělecké školy  

 - SO 02 Prostor dvora (není předmětem řešení) 

 - SO 03 Oplocení (není předmětem řešení) 

 - SO 04 Komunikace a zpevněné plochy (není předmětem řešení)  
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 - SO 05 Sadové úpravy (není předmětem řešení)   

  -SO 06 Přípojka kanalizace dešťové (není předmětem řešení)  

 - SO 07 Přípojka kanalizace splaškové (není předmětem řešení)  

 - SO 08 Přípojka vodovodu (není předmětem řešení)  

 - SO 09 Přípojka elektrického vedení (není předmětem řešení)  

 - SO 10 Přípojka teplovodního vedení (není předmětem řešení)  

 - SO 11 Přípojka plynového vedení (není předmětem řešení)  

 - SO 12 Přípojka sdělovacího vedení (není předmětem řešení)  
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby         

  

a)    Charakteristika stavebního pozemku 

Předmětem dokumentace je novostavba umělecké školy, který se nachází na parcele č. 897/1; 

897/5; 889/8, 898/6, k.ú. Slezská Ostrava. Pozemek se nachází v sousedství obecního domu 

parcela č. 1/1.  Pozemek se nachází se svahu a má přímý přístup ke komunikaci. 

 

b)   Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,      

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Geologický průzkum: Z geologické mapy vyplývá, že objekt bude založen na podloží, které je 

tvořeno převážně písčito-hlinitými až hlinito-písčitými horninami. Hydrogeologický 

průzkum: Tento průzkum není předmětem bakalářské práce, proto je před začátkem hloubení 

základů přizvat geologa, který ověří vhodnost zvoleného způsobu založení, případně doporučí 

jiný způsob. 

 

c)   Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Objekt se nenachází v blízkosti žádného bezpečnostního pásma.  

 

d)   Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Objekt se nenachází v záplavovém území ani v území zasaženém důlní činností.  

 

e)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry zůstanou 

nezměněny, stavba bude odvodněna do stávající dešťové kanalizace, která se nachází 

v blízkosti pozemku.  
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f)    Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavební parcela, kde vznikne plánovaná stavba, je nyní zastavěna budovou prodejny 

automobilů. Tato stavba musí být před zahájením výstavby odstraněna. Stavební parcela je 

částečně zalesněna. Lesní porost musí být před zahájením stavby odstraněn.  

 

g)    Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků  

 určených k plnění funkce lesa (dočasné nebo trvalé) 

Projektová dokumentace neřeší – objekt nezasahuje do záboru zemědělských pozemků nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Objekt bude napojen na komunikaci, která vede přímo před pozemkem. Objekt bude dále 

napojen na stávající inženýrské sítě, tedy na splaškovou kanalizaci, vodovod, teplovod, 

plynovod, elektrické vedení, dešťovou kanalizaci a sdělovací vedení.  

 

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

Stavba nebude mít žádné věcné ani časové vazby, podmiňující, ani vyvolané investice. 

Související investici bude revitalizace prostoru mezi obecním úřadem a uměleckou školo, 

oprava veřejného chodníku u komunikace a přilehlá sadová úprava. 
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B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek                                       

Jedná se o uměleckou střední školu s učebnami pro obecné i odborné vzdělání, stravovací 

zařízení, technické a provozní zázemí školy. Zpevněné plochy okolo budovy zastávají funkci 

parkoviště, prostor pro volný čas studentů a zaměstnanců, výstavní plochy výtvarných děl 

školy a veřejné prostory.  

 

Funkční jednotky:  

  -Odborné učebny           323  m
2     

 

            -Vstup a spojovací část  130  m
2     

  

  -Obecné učebny               523  m
2     

 

  -Provozní zázemí a stravování         242  m
2     

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Z urbanistického hlediska se stavební pozemek se nachází v obci Ostrava, část Slezská 

Ostrava. Stavební parcela se nachází na ulici Keltičkova. Daná lokalita je tedy velmi dobře 

přístupná občanské vybavenosti a celkové technické i dopravní infrastruktuře. Z hlediska 

urbanismu se stavba snaží co nejšetrněji zasáhnout do stávající městské zástavby revitalizovat 

urbanistický řád a doplnit její strukturu. Stavba rozšiřuje veřejné vzdělávací možnosti území a 

poskytuje pracovní příležitosti.  

Vstupů do stavebního objektu č. 01 je celkem 5 - hlavní vstup do objektu určený pro studenty 

je situován v jihovýchodní části budovy, vstup pro zaměstnance je situován na jihu, ve středu 

budovy, vstup pro zásobování stravovacího zařízení je situován v jihozápadní části objektu. 

Na severní fasádě budovy jsou umístěny dva vedlejší vstupy. Všechny hlavní vstupy jsou 

řešeny bezbariérově. 
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b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 Stavební objekt je navržen v polygonálním půdorysném tvaru, důvodem je snaha 

respektovat přilehlou komunikaci, budovy, a složitý svahovitý ustupující terén haldy Ema. 

Objekt je členěn na čtyři bloky. Východní blok je určen pro výuku a zázemí odborných 

uměleckých předmětů a technickoprovozního zázemí. Navazující blok má funkci hlavního 

vstupu překonání výškových rozdílů a spojovací mezi sousedními blok. Střední blok je určen 

pro výuku obecného vzdělání a technickoprovozního zázemí. Západní blok je určen pro 

stravování, vedení školy, a technickoprovozní zázemí. Před objektem směrem k přístupové 

komunikaci jsou umístěny zpevněné plochy a parkovací místa. Za Objektem jsou umístěny 

privátní zpevněné plochy pro volnočasové aktivity.          

 Konstrukční řešení objektu je navrženo jako monolitický železobetonový 

prefabrikovaný skelet s průvlaky. Výplňové zdivo uvnitř nosné konstrukce je tvořeno 

zděnými stěnami ytong.         

Architektonické řešení návrhu vzešlo z prvotních analýz stavební studie provedené v rámci 

Ateliérové tvorby III a IV. Návrh je výsledkem urbanistické studie na revitalizaci nábřeží 

Ostravice v okolí ulice Keltičkova. Konceptem byla snaha o rozšíření centra Ostravy na druhý 

břeh řeky Ostravice. Snaha o vytvoření kompaktnějšího městského uspořádání ulic a 

propojení s nábřežím. Stavba je na okraji řešeného urbanistického území. Konceptem bylo 

zasazení budovy do svahovitého terénu haldy Ema s respektem na uliční členění. Stavba je 

navržena jako členěná hmota do čtyř bloků. Bloky se liší v konstrukčních i architektonických 

parametrech. Střední spojovací blok objektu má fasádu tvořenou strukturální zasklením. 

Přilehlé provozní objekty mají fasádu provětrávanou s povrchovou úpravou z desek Cembrit 

Cembonit. Cílem architektonického návrhu bylo citlivě zakomponovat budovu do 

urbanistického konceptu oblasti slezské Ostravy, respektovat okolní složitý terén i historickou 

původní zástavbu. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V objektu nebude probíhat výroba. Provozní řešení můžeme rozdělit na tyty provozy: učebny, 

ateliéry, stravovací zázemí, provozní zázemí, technické zázemí. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
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Stavba je navržena jako bezbariérová. Přechod mezi vnitřním a venkovním prostředím je 

plynulý a bez překonávání výškových rozdílů. Objekt je navržen dle Vyhlášky č. 398/2009 

Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

V rámci parkování jsou navržena tři parkovací místa pro invalidy. Dále jsou zřízena WC pro 

invalidy, které vyhovují požadovaným kritériím na velikost a vybavení kabiny. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost práce při užívání objektu se bude řídit ustanoveními platných právních a 

technických předpisů, zvláště nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Při práci musí být dodrženy všechny podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci uvedené 

v Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 523/2002 Sb. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Základové konstrukce stavby jsou provedeny z železobetonového monolitického roštu 

s plošným vyztužením pod nosným systémem konstrukce. Opěrné stěny přenášející zatížení 

od svahu haldy Ema jsou tvořeny monolitickým železobetonem o tloušťce 350mm. Nosnou 

konstrukci tvoří v celé výšce objektu ŽB skelet, sloupy o rozměrech 300x300mm, 

monolitické průvlaky v příčném směru o rozměrech 300x500mm, prefabrikované stropní 

dílce Spirollo o tloušťce 250mm. Střešní konstrukce je jednoplášťová a je taktéž provedena 

prefabrikované stropní dílce Spirollo o tloušťce 250mm a na ni je nainstalován střešní 

systémem DEKROOF 04. Zdivo obvodových a vnitřních svislých konstrukcí je tvořeno 

tvárnicemi Ytong. Fasádní systém je tvořen provětrávanou fasádou Etanco Facalu LR 80. 

Strukturální zasklení objektu je tvořeno systémem Schuco AOC 50 ST. Stavební otvory ve 

fasádě jsou osazeny hlinkovými okny a dveřmi firmy REYNAERS. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
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a) technické řešení 

Osazení nových technických zařízení budou řešeny v souladu s obecně technickými 

požadavky na výstavbu, včetně požadavků na požární zabezpečení objektů. 

 

 

 

 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) technické řešení výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečných prostorů: 

Všechny aspekty požární bezpečnosti řeší podrobná požární zpráva, která není předmětem 

bakalářské práce. 

 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva: 

Voda na hašení v případě požárů bude zabezpečena prostřednictvím blízkého hydrantu 

z přilehlé ulice Keltičkova.  

 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

včetně stanovení požadavků pro provedení stavby: 

Řeší požární zpráva, která není předmětem bakalářské práce 

 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně 

možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany. 

Do těsné blízkosti objektu vede příjezdová komunikace, která je zpevněná a vyhovuje  

požadavkům pro příjezd požárních vozidel. (dle ČSN 73 0802 čl. 12.2.) 

 

B.2.9 Zásadní hospodaření s energiemi 
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a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Tepelně-technické parametry objektu budou v souladu s požadavky současných platných 

norem, vyhlášek a předpisů. Požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla U ve W/m2K 

jsou splněny. (viz. přílohy) 

 

 

 

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

Jsou splněny veškeré hygienické požadavky kladené na tento druh stavby. Ve všech 

místnostech je navrženo buď nucené větrání vzduchotechnikou nebo je možné větrat 

přirozeně okny. Vytápění objektu bude zajištěno napojení na centrální systém města s 

rozvodem do všech nadzemních podlaží objektu. Osvětlení denním i umělým osvětlením je 

navrženo tak, aby vyhovovalo světelným podmínkám dle norem. Bezpečnost práce a zdraví 

bude v souladu s vyhláškou č. 324/1990 Sb. Objekt nezatěžuje životní prostředí, třídění a 

likvidování odpadů bude v souladu z vyhláškou 381/2001 Sb. Neměl by se zde vyskytovat 

žádný škodlivý odpad. Komunální odpady budou tříděny a 1x týdně odváženy příslušnou 

firmou. Ani stavební činností nevzniknou na pozemku žádné negativní vlivy na životní 

prostředí. Provoz v prostorech objektu nebude zatěžovat okolí žádným nadměrným hlukem 

ani prašností. Splašková a dešťová  kanalizace bude napojena na městskou kanalizaci. U 

objektu nedochází k nežádoucímu zastínění obytných místností od sousedních objektů a 

zároveň objekt nezabraňuje proslunění sousedních objektů.  

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonové riziko bylo stanoveno jako velice nízké, proto nebude v tomto případě řešeno. 

Spodní vody jsou v dostatečné hloubce, aby nenarušovaly základy stavby a i celý objekt. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Ochrana před bludnými proudy je zajištěna řešením elektroinstalace. 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Geologický průzkum stavební parcely neprokázal existenci seizmicity. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Dokumentace pro provádění stavby, je zpracována v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. - o 

ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších přepisů a s nařízením vlády 272/2011 Sb. o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Osazením kvalitními okny a 

zateplením fasády bude objekt chráněn proti venkovnímu hluku zejména z dopravy. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nachází mimo povodňovou oblast . 

 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Stavba se nachází v poddolovaném území. Pro snížení rizik narušení objektu vlivem 

poddolování bylo zvoleno založení stavby na železobetonovém monolitickém roštu. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Řešený objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu nacházející se na přilehlé 

ulici Keltičkova. Jedná se o napojení veřejného vodovodu, splaškovou a dešťovou kanalizaci, 

plynovod, teplovod, sdělovací vedení a kabelové vedení NN. Všechna připojení technické 

infrastruktury budou samostatně vybudována a napojena v průběhu stavebních prací. 

Výkopové práce budou provedeny v souladu s dodržením všech bezpečnostních předpisů. 

Samotný návrh technického zařízení budovy není součástí řešení bakalářské práce. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Dopravní řešení v rámci řešeného objektu se týká vjezdu na parkoviště umělecké školy, 

vjezdem a výjezd z ulice Keltičkova  

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Řešení dopravní infrastruktury je v zásadě navrženo na napojení stávající přilehlou 

komunikaci – ulice Keltičkova. 

 

c) Doprava v klidu 

Součástí řešení projektu je návrh parkovací plochy v místech zpevněných před jižní fasádou 

objektu. Veškeré návrhy parkovacích ploch a komunikací byly projektovány dle normy ČSN 

73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel a normou ČSN 73 6110 Projektování 

místních komunikací. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

V blízkosti objektu se nachází naučná stezka Slezská Ostrava. Dále se zde nacházejí veřejné 

spojovací pěší komunikace. 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Objekt významně zasahuje do změny terénu oblasti. Budova je zapuštěna do svahu haldy 

Ema. Zatížení od tlaku zeminy je přenášeno do monolitických železobetonových opěrných 

stěn. Objekt je zapuštěn do terénu rovnoběžně s přilehlou komunikací. Objekt výškově klesá 
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směrem od obecního úřadu o jedno nadzemní podlaží. Tímto vyrovnává výškový rozdíl 

klesajícího terénu. Zpevněné plochy jsou tvořeny zarovnáním původního svahovitého terénu. 

Na severní straně objektu tvoří zpevněné plochy zarovnaný terén haldy Ema.  

 

b) Použité vegetační prvky 

V rámci projektu bude provedena sadová úprava zpevněných ploch k těmto účelům určeným. 

 

c) Biotechnická opatření 

Není řešeno žádné biotechnické opatření. 

 

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

 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzduší 

V současnosti lze předpokládat, že kvalita ovzduší v lokalitě může byt ovlivněna v období 

výstavby v důsledku navýšeni prašnosti při výstavbě (např. stavební práce, doprava materiálů, 

činnost stavebních mechanizmů apod.). Toto znečištění bude s ohledem na rozsah 

prováděných prací malé intenzity s lokálním významem. 

Míru znečištění ovzduší lze minimalizovat dodržováním následujících opatření: 

• důsledné řízení stavebních prací 

• optimalizace dopravních tras a vytíženosti nákladních automobilů 

• čištění a kropení místních dopravních komunikací 

• minimalizování dodávky prašných materiálů (využití progresivních technologií) a nutné 

prašné materiály budou dopravovány v uzavřených nádobách (kontejnerech). 

• pravidelné čištěni staveniště a stavebních mechanismů. 
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Dodržování výše uvedených opatření zajišťuje zhotovitel stavby (respektive odpovědný 

zástupce zhotovitele - stavbyvedoucí). Kontrolu provádí objednatel nebo jim pověřený 

stavební a technicky dozor. Dodržováním výše uvedených opatření lze míru znečištění, 

respektive vliv na ovzduší, při výstavbě považovat za nepodstatný. 

K zajištění minimalizace vlivů na ovzduší v době výstavby lze formulovat následující 

doporučeni: 

• zhotovitel bude pravidelně zajišťovat čistotu příjezdových a místních komunikaci, které 

budou znečištěny z titulu stavebních prací, 

• zhotovitel bude provádět kropení staveniště a místních komunikací v případě nepříznivých 

klimatických podmínek 

• zhotovitel bude provádět stavební práce v nezbytném rozsahu 

Objekt je vytápěn elektrickým kotlem, což nejsou zdroje znečištění ovzduší a další zdroje 

znečištění ovzduší nejsou známy. 

 

Hluk 

Objekt a jeho provoz nevytváří nadměrný hluk. Proti hluku je chráněn protihlukovým 

technickým provedením konstrukce otvorů v konstrukci. Potenciální zvýšení hlučnosti lze 

předpokládat v severní části zpevněných ploch určených pro volnočasové aktivity. Ochrana 

proti hluku je zajištěna situačním návrhem umístění volnočasových venkovních prostor. 

 

Voda 

Stavbou objektu nedojde ke znečištění povrchových a spodních vod. Při výstavbě učiní 

dodavatel stavby opatření, aby k výše zmiňovanému nemohlo dojít. 

 

Odpady 

Splaškové vody jsou svedeny do městské splaškové kanalizace. Při stavbě objektu bude 

postupováno podle zákona o odpadech č. 185/2001 v platném znění. Při postupu řešení 
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odpadů se bude dodavatel stavby držet §9a - Hierarchie způsobů nakládání s odpady. Obecně 

odpad, který pak vznikne při stavbě objektu a nebude jej možné znovu použít, bude 

likvidován dle plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. Roztříděný odpad a 

zbylý (nezatříděný) odpad bude likvidován ve spalovně. Výše uvedený odpad bude 

dodavatelem stavby předán pouze fyzickým nebo právnickým osobám dle § 12 odst. 3 zákona 

o odpadech.Kategorizace dle katalogu odpadů dle Vyhlášky č.381/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů. 

  

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Tato stavba nebude mít žádný negativní vliv na přírodu a krajinu, protože respektuje všechna 

nařízení vydaná pro tuto lokalitu. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Tato stavba nebude mít žádný negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

protože se v ní nevyskytuje. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Stavba objektu nevyvolá nová ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

V objektu se nezřizují žádné kryty ani jiná zařízení systému ochrany obyvatelstva 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Základová konstrukce je navržena jako železobetonový monolitický rošt. Provádění se skládá 

z dvou etap. V první je realizována podkladní roznášecí část pod sloupy o rozměrech 

1900x1900x300. Následně je proveden monolitický železobetonový základový rošt. Zatížení 

terénu je přenášeno do železobetonových monolitických opěrných stěn o šířce 350 mm. 

Nosná konstrukce objektu je tvořena montovaným železobetonovým prefabrikovaným 

skeletem s průvlaky o rozměrech 300x500. Výplňové zdivo je tvořeno zdícími tvárnicemi 

Ytong o rozměru 300x249x499. Nosná konstrukce stropu a střechy je tvořena stropními 

panely Spiroll 250 PPD 258. Konstrukční systém ploché střechy je navržen podle DEKROOF 

02. Konstrukční systém provětrávané fasády je zvolen podle technologie Etanco Facalu LR 80 

s povrchovou úpravou z desek Cembrit Cembonit. Stavební otvory ve fasádě jsou osazeny 

hlinkovými okny a dveřmi firmy REYNAERS. Veškeré výše zmíněné materiály je možné 

dopravit, až na stavbu pomocí nákladních automobilů, jeřábu a auto domíchávačů. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Není předmětem bakalářské práce 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na stávající komunikaci na ulici Keltičkova.  

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Budovaná stavba nebude mít žádný větší vliv na okolní stavby. Při provádění stavby musí být 

zabezpečeny všechny potřebné parametry na odstranění vlivu prašnosti a hluku dotčeného 

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

Plocha určena k výstavbě je aktuálně zastavěna prodejnou Aut Novotný spol s.r.o.. Před 

zahájením realizace projektu musí být budova odstraněna a musí být provedeny výkopové 

práce na vyrovnání terénu pro navržené založení stavby. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné nebo trvalé) 

Při provádění zemních a výkopových práci bude nutno provést dočasné zábory části přilehlé 

komunikace – ulice Keltičkova. Po dokončení zemních a výkopových práci, dokončení 

výstavby spodní stavby nebudou dočasné zábory místní komunikace na ulici Keltičkova již 

potřebné a proběhne jejich odstranění. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Při stavbě objektu bude postupováno podle zákona o odpadech č. 185/2001 v platném znění. 

Při postupu řešení odpadů se bude dodavatel stavby držet §9a - Hierarchie způsobů nakládání 

s odpady. Obecně odpad, který pak vznikne při stavbě objektu a nebude jej možné znovu 

použít, bude likvidován dle plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. 

Roztříděný odpad a zbylý (nezatříděný) odpad bude likvidován ve spalovně. Výše uvedený 

odpad bude dodavatelem stavby předán pouze fyzickým nebo právnickým osobám dle § 12 

odst. 3 zákona o odpadech.Kategorizace dle katalogu odpadů dle Vyhlášky č.381/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů.  

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vytěženou zeminu po provedení výkopových prací je nutno přesunout na deponii určenou pro 

uskladnění výkopku. Zajištěním a zprávou deponii je pověřen zhotovitel stavby. Pro zásypy 

vyrovnání terénu a finální povrchovou úpravu bude použit výkopek z deponie. Pro 

povrchovou úpravu bude použita vytěžená ornice. Recyklací zbylého výkopku je pověř 

zhotovitel.   
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i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V době realizace stavby je nutné organizovat stavební práce tak, aby omezení provozu u 

přilehlých komunikací a prostranství bylo minimální. 

 

Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci výstavby zaměřit zejména na: 

- ochranu proti hluku a vibracím 

- ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

- ochranu proti znečišťování komunikací 

- ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 

- respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště 

 

Během výstavby bude docházet ke vzniku stavebního odpadu. Na stavební odpad je kladen 

požadavek maximální recyklovatelnosti. Všechen odpad bude během stavby likvidován v 

souladu s programem odpadového hospodářství dodavatele stavby. 

 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, 

bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Pracovníci musí používat ochranné pomůcky a musí být stanoveny osoby zodpovědné za 

práci s jednotlivými mechanismy. Práce na stavbě se budou řídit zejména následujícími 

vyhláškami a předpisy: 

- vyhl. č. 48/82 Sb. základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

- nařízení vlády č. 591/2009 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, 
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- 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 

- nařízení vlády č. 494/2001 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

- vyhl. č. 18/1979 Sb., 20/1979 Sb. 

- ČSN 738101 - Lešení, společná ustanovení 

- ČSN 738102 - Pojízdná a volně stojící lešení 

- ČSN 738106 - Ochranné a záchytné konstrukce 

Dále bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci dle §15 zákona č.309/2006 Sb. Plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není předmětem bakalářské práce. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba se nedotkne veřejných zájmů a ani nemá negativní vliv na bezbariérové užívání v 

okolí objektu. 

 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché dopravní značení 

upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
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n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Začátek výstavby je předpokládán na duben roku 2016. Lhůta výstavby je navržena 

projektantem na základě zkušeností s ohledem na náklady stavby a podmínky realizace, jakož 

i vzhledem k náročnosti stavby. Lhůta výstavby je uvažována v délce max. 28 měsíců. Tato 

lhůta bude upřesněna po projednání investora a dodavatele stavby smluvním vztahem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Situační výkresy 

 

- Situační výkresy jsou doloženy v samostatné příloze. C01 Architektonická situace 

        C02 Koordinační situace 

        C03 Vytyčovací výkres 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 

 

D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1  Architektonicko-stavební řešení  

 

a) Technická zpráva 

 

Účel objektu, funkční náplň,kapacitní údaje 

Jedná se o Stavbu umělecké školy s přilehlými zpevněnými plochami.  

 

    

  -Počet podlaží             4 NP    

            -Zastavěná plocha                 1218 m
2     

 

            -parkování                              18 míst     
 

 
 

Funkční jednotky:  

  -Odborné učebny           323  m
2     

 

            -Vstup a spojovací část  130  m
2     

  

  -Obecné učebny               523  m
2     

 

  -Provozní zázemí a stravování         242  m
2     

 

      

 

2. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové řešení stavby 
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 Stavební objekt je navržen v polygonálním půdorysném tvaru, důvodem je snaha 

respektovat přilehlou komunikaci, budovy, a složitý svahovitý ustupující terén haldy Ema. 

Objekt je členěn na čtyři bloky. Východní blok je určen pro výuku a zázemí odborných 

uměleckých předmětů a technickoprovozního zázemí. Navazující blok má funkci hlavního 

vstupu překonání výškových rozdílů a spojovací mezi sousedními blok. Střední blok je určen 

pro výuku obecného vzdělání a technickoprovozního zázemí. Západní blok je určen pro 

stravování, vedení školy, a technickoprovozní zázemí. Před objektem směrem k přístupové 

komunikaci jsou umístěny zpevněné plochy a parkovací místa. Za Objektem jsou umístěny 

privátní zpevněné plochy pro volnočasové aktivity.          

 Konstrukční řešení objektu je navrženo jako monolitický železobetonový 

prefabrikovaný skelet s průvlaky. Výplňové zdivo uvnitř nosné konstrukce je tvořeno 

zděnými stěnami ytong.         

Architektonické řešení návrhu vzešlo z prvotních analýz stavební studie provedené v rámci 

Ateliérové tvorby III a IV. Návrh je výsledkem urbanistické studie na revitalizaci nábřeží 

Ostravice v okolí ulice Keltičkova. Konceptem byla snaha o rozšíření centra Ostravy na druhý 

břeh řeky Ostravice. Snaha o vytvoření kompaktnějšího městského uspořádání ulic a 

propojení s nábřežím. Stavba je na okraji řešeného urbanistického území. Konceptem bylo 

zasazení budovy do svahovitého terénu haldy Ema s respektem na uliční členění. Stavba je 

navržena jako členěná hmota do čtyř bloků. Bloky se liší v konstrukčních i architektonických 

parametrech. Střední spojovací blok objektu má fasádu tvořenou strukturální zasklením. 

Přilehlé provozní objekty mají fasádu provětrávanou s povrchovou úpravou z desek Cembrit 

Cembonit. Cílem architektonického návrhu bylo citlivě zakomponovat budovu do 

urbanistického konceptu oblasti slezské Ostravy, respektovat okolní složitý terén i historickou 

původní zástavbu. 

3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 V objektu není výroba navrhována. Provozní řešení může být rozděleno na tyty 

provozy: odborné učebny, učebny pro obecné vzdělání, provozní část školy, stravovací 

zázemí, volnočasové aktivity. Provoz odborných učeben je spojen s provozem učeben pro 

odborné předměty. Provozy jsou rozděleny spojovací a vstupní částí objektu. Provoz 

volnočasových aktivit je napojen na spojovací část objektu. Tímto je zabezpečeno, přímé 

spojení s provozem odborných učeben tak provozem učeben pro obecné vzdělání. Provoz 
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vedení školy má návaznost na provoz obecného vzdělání a provoz stravovací. Provoz 

stravování je napojen na provoz obecného vzdělání a vzdáleně na provoz odborného vzdělání.   

4. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Zemní práce 

 Vytyčení objektu bude provedeno podle vytyčovacího výkresu. Před zahájením 

zemních prací je nutné provést kontrolu dostatečného odstranění původní konstrukce. 

Následuje odstranění dotčených porostů a sejmutí ornice. Po vytyčení sítí se provedou zemní 

práce podle výkresu výkopových prací, zpracované v prováděcí dokumentaci. Výkopová jáma 

je prováděna ve spádu bez nutností použití pažení. Výkopové práce neovlivňují okolní 

zástavbu. Vytěžená zemina bude převezena na deponii. Pro zásypy bude použit hutněný 

výkopek. Hladina podzemní vody je předpokládána několik metrů pod základovou spárou 

mírně nad nivelitou řeky ostravice.  

 

Základové práce 

 Základové práce budou prováděny ve dvou etapách. V první se vybetonují první 

stupně základových patek pod nosnými sloupy železobetonového prefabrikovaného 

montovaného skeletu. Základy nevyžadují specifickou úpravu základové spáry. V druhé etapě 

se vybetonuje železobetonový monolitický základový rám. Základy musí být provedeny 

s dilatací podle specifikace ve výkresu základových konstrukci. Základové pásy pod 

opěrnými stěnami jsou součástí monolitického železobetonového roštu. Na základový pás 

bude vylita základová deska o tloušťce 150 mm. Vyztužená betonářskou výztuži. Před 

provedením základových konstrukcí, je potřeba přivést inženýrské sítě k budově a připravit 

prostupy v základové konstrukci dle specifikací správce sítě.  

 

Svislé konstrukce 

 Nosná svislá konstrukce objektu je tvořena monolitickým železobetonovým 

montovaným skeletem se sloupy 300 x 300 mm. Svislé nosná konstrukce schodiště a výtahu 

je provedena z monolitického železobetonu. Schodiště je neseno monolitickou 

železobetonovou konstrukcí výtahové šachty. 

Nenosné svislé konstrukce jsou provedeny z Ytong P4 300x249x499, Ytong P2-

500 100x249x599 , Ytong P2-500 150x249x599.  
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Vodorovné konstrukce 

 Nosnou konstrukci stropu tvoří prefabrikované železobetonové panely spiroll 250 PPD 

258, které jsou uloženy na prefabrikovaných železobetonových průvlacích pouze v příčném 

směru o rozměrech 300 x 500 mm. Jako překlady nad otvory jsou použity překlady  Ytong 

PSF IV/1000 a Ytong NEP 10. 

 

 

Schodišťové konstrukce a výtahy 

 Schodiště je navržené jak trojramenné, monolitické z železobetonu, které je uloženo 

do středových nosných stěn výtahové šachty. V objektu se  nachází 2 výtahy. Osobní 

hydraulické výtahy Otis GeN2 Comfort o rozměrech kabiny 1100 x 1400 mm velikosti dveří 

900x2100, nosností 630kg a rychlostí 1 m/s.  

 

Střešní konstrukce 

 

 Střešní konstrukce je tvořena vodorovnou nosnou konstrukcí, kterou tvoří 

prefabrikované střešní panely spiroll 250 PPD 258. Skladba střechy navržena jako systém 

DEKROOF 04. (viz. skladba střechy) 

 

Podlahy 

 

 Skladba podlah je uvedena ve výpisu skladeb. Podlahy splňují akustické a tepelné 

požadavky.  V objektu jsou navrženy 3 typy podlah- keramická dlažba, laminátová podlahaa 

betonová stěrka.  

 

Podhledy 

 

 V celé budově, je pod stropem zavěšen podhled konstrukčního systémem RIGIPS 

s odsazením od stropu 200 mm.  

 

Tepelná izolace – zvuková izolace 

 Skladby jsou uvedeny ve výpisu skladeb. Skladby splňují akustické a tepelné 

požadavky. 
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Úpravy vnějších povrchů 

 

 Vnější povrch bude proveden konstrukčním systémem provětrávané fasády Etanco 

Facalu LR 80. Povrchová úprava bude tvořena panely Cembrit Cembonit. Soklová část 

konstrukce bude tvořena z pastové soklové omítky Weber. Strukturální zasklení bude 

vytvořeno technologii Schuco.    

 

Úpravy vnitřních povrchů 

 

 Vnitřní úpravou zdiva je jádrová omítka. Keramické obklady v hygienických 

zařízeních jsou lepeny na omítku vodotěsným lepícím tmelem a zaspárovány spárovací 

hmotou. 

 

Klempířské výrobky 

 

 Viz. výpis prvků. 

 

Zámečnické výrobky 

 

 Viz. výpis prvků. 

 

Truhlářské výrobky 

 

 Viz. výpis prvků. 

 

Vzduchotechnika a klima místností 

 

 Většina místností má možnost přirozeného větrání. Ostatní místnosti jsou větrány 

nuceně přes ventilační šachty v objektu. V budově bude možnost klimatizovat pobytové 

místnosti.  
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5. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí  
 

 V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem a 

bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány.  

 Během provádění stavebních prací musí být dodržovány ustanovení nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích a dále 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. 

Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru.  

 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb. 

§15, odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi 

vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví. 

 Vzhledem k rozsahu navržených prací lze předpokládat, že na staveništi se budou 

pohybovat pracovníci více než jednoho dodavatele, takže je pravděpodobná nutnost 

přítomnosti koordinátora bezpečnosti. 

 Uživatel stavby dostane příručku na správnou a bezpečnou obsluhu všech zařízení, 
kterými objekt disponuje. 

 

 

6. Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění 

 

 Tepelně-technické parametry objektu budou v souladu s požadavky současných 

platných norem, vyhlášek a předpisů. Požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla U ve 

W/m2K jsou splněny. Tepelné posudky vybraných konstrukcí viz. přílohy. 

 Osvětlení denním i umělým osvětlením je navrženo tak, aby vyhovovalo světelným 

podmínkám dle norem. 

 

7. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

  

 Požární bezpečnost není předmětem bakalářské práce. Potřebnou dokumentaci  

vypracuje autorizovaný technik. 
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b)  Výkresová část 

 

- Výkresová dokumentace je doložena v samostatné příloze 

 

Č. výkresu   Název výkresu       Měřítko  

C 1.1.    ARCHITEKTONICKÁ SITUACE             1:500 

C 1.2.   KOORDINAČNÍ SITUACE           1:500 

C 1.3.   VYTYČOVACÍ VÝKRES                                               1:500 

D 1.1.   PŮDORYS ZÁKLADŮ          1:50 

D 2.1.   PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ        1:50 

D 2.2.    PŮDORYS 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ        1:50 

D 2.3.    PŮDORYS 3. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ        1:50 

D 3.1.          ŘEZ A- A´                                  1:50 

D 4.1  VÝKRES STROPY              1:50 

D 5.1.    PŮDORYS STŘECHY               1:50 

D 6.1.               POHLED JIH           1:50 

D 6.2.   POHLED SEVER                 1:50 

D 6.3.   POHLED ZÁPAD                 1:50 

D 6.4.   POHLED VÝCHOD                 1:50 

D 7.1  VÝPIS SKLADEB 

D 8.1.   VÝPIS PRVKŮ                         - 

D 9.1.          VIZUALIZACE                         - 

E 10.1.          STATICKÝ POSUDEK STROPU                                                         - 

E 11.1  STATICKÝ POSUDEK VYTRŽENÍ KOTVY                      -          

 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  

 -není předmětem bakalářské práce  
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D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

-není předmětem bakalářské práce  
 

 

D.1.4 Technika a prostředí staveb 

-není předmětem bakalářské práce  

D.2  Dokumentace technických a technologických zařízení 

-není předmětem bakalářské práce  
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E. Dokladová část 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 

předpisů.           

Není předmětem bakalářské práce 

 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 

Není předmětem bakalářské práce 
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Závěr 

 V rámci bakalářské práce byla vypracována částečná projektová dokumentace pro 

provedení stavby dle zadání bakalářské práce. Práci jsem se nažil řešit po stránce 

architektonické, technické, estetické i ekonomické. Tato práce se snaží o podporu revitalizace 

a rozvoje nábřeží řeky Ostravice v blízkosti ulice Keltičkova     

Při vypracovávání bakalářské práce jsem využíval vědomosti a zkušenosti nabyté při 

předcházejícím studiu. Nároky na komplexní řešení této práce mi dalo mnoho zkušeností, 

které využiji v následujícím studii a praxi.  
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Seznam příloh  

Příloha č. 1. – Tepelně technické posouzení  

a, Posouzení obvodové stěny  

b, Posouzení ploché střechy  

c, Posouzení podlahy základů  

d, Posouzení podlahy v interiéru 

 

Příloha č. 2. – Technické listy  

 

Příloha č. 3. – VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

Č. výkresu   Název výkresu       Měřítko  

C 1.1.    ARCHITEKTONICKÁ SITUACE             1:500 

C 1.2.   KOORDINAČNÍ SITUACE           1:500 

C 1.3.   VYTYČOVACÍ VÝKRES                                               1:500 

D 1.1.   PŮDORYS ZÁKLADŮ          1:50 

D 2.1.   PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ        1:50 

D 2.2.    PŮDORYS 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ        1:50 

D 2.3.    PŮDORYS 3. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ        1:50 

D 3.1.          ŘEZ A- A´                                  1:50 

D 4.1  VÝKRES STROPY              1:50 

D 5.1.    PŮDORYS STŘECHY               1:50 

D 6.1.               POHLED JIH           1:50 

D 6.2.   POHLED SEVER                 1:50 

D 6.3.   POHLED ZÁPAD                 1:50 

D 6.4.   POHLED VÝCHOD                 1:50 

D 7.1  VÝPIS SKLADEB 

D 8.1.   VÝPISY VÝROBKŮ             - 

D 9.1.          VIZUALIZACE                         - 
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Příloha č. 4. – Specializace - Statika 

E 10.1.          STATICKÝ POSUDEK STROPU                                                         - 

E 11.1  STATICKÝ POSUDEK VYTRŽENÍ KOTVY 

Příloha č. 5. – CD 

                      -          
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Seznam použité literatury a zdrojů 

a) literatura 

 ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb 

ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků 

 ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov 

 ČSN 73 3050 – Zemní práce 

 ČSN 734108 – Šatny, umývárny, záchody  

 ČSN 73 6058- Jednotlivé, řadové, hromadné garáže 

 ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb 

 NEUFERT, F.: Navrhování staveb, Consultinvest, Praha, 1995  

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 1 :  Prvky z prostého a železového 
betonu, Praha, 2005 

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ PODLE en 1992-1-1 (EUROKÓD 
2) 

KUTNAR, Z.: Ploché střechy, Skladby a detaily, Konstrukční, technické a materiálové 
 řešení, 2009 

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

 Vyhláška č. 502/2006 Sb., o technických požadavcích na výstavbu 

 Vyhláška č. 398/2009 Sb.,  o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
 bezbariérové užívání staveb 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebném řádu 
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b)E-learning: 

1) http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FAST/PS1 

2) http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FAST/PS2 

3) http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FAST/PS3 

4) http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FAST/PS4 

  

 

 

b) internetové zdroje 

 http://www.ytong.cz/ - Zdivo 

 http://www.dek.cz/ - Skladba střechy, hydroizolace 

 http://www.reynaers.cz/ - Skleněná fasáda  

 http://www.cuzk.cz/ - Katastrální úřad 

 http://www.hlc-gmv.cz/ - Výtahy 

 http://www.detail-online.com/  

 http://www.isover.cz/ - Izolace 

 http://www.rigips.cz/  - Podhledy 

 http://www.schueco.com/ - Skleněné fasády 

 http://www.specialni-produkty.cz/ - konstrukce podlah  

 http://etanco.cz/ - fasádní systém 
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b) použitý software 

 Artlantis Studio 4 

 Microsoft Office 2010 

 Autocad 2015 

 ArchiCad 2016 

Adobe Photoshop CS6 
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Poděkování 

 Rád bych poděkoval panu Ing. arch. Petru Hurníkovi za vřelý přístup při konzultacích 

jak práce bakalářské, tak předešlé ateliérové tvorby.      

 Dále bych chtěl poděkovat konzultantce pozemního stavitelství paní Ing. Kateřině 

Kubenkové. za věnovaný čas a pomoc při řešení technických parametrů návrhu.  

Dále bych poděkoval konzultantovi statistického provedení a statických výpočtů panu 

Ing. Petru Agelovi za trpělivost a poskytnutí cenných rad při výpočtu a návrhu konstrukcí.   

A nakonec bych také rád poděkoval všem svým přátelům, spolužákům a rodině, za 

podporu při studiu.  



 
Příloha č. 1. – Tepelně technické posouzení  

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   obvodové stěny 
 
 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  Baumit jemná štuková omítka (F  0,001       0,800  12,0 
   2  Foalbit S  0,0045       0,210  28900,0 
   3  Ytong P2-500  0,300       0,150  7,0 
   4  Nobasil M  0,140       0,042  1,2 
   5  Desky CETRIS  0,006       0,240  78,8 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  

  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 =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střecha DEKROOF 4 
 
 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  Železobeton 1  0,250       1,430  23,0 
   2  Vedag Vedatect V60 S4 / 35  0,004       0,170  100000,0 
   3  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,200       0,037  30,0 
   4  Sindelit SBS  0,0015       0,210  12507,0 
   5  Elastodek 40 Standard Dekor  0,004       0,210  50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  

  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 =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,054 kg/m2,rok 
  (materiál: Sindelit SBS). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,054 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0031 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0100 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Polypropylén s 25% laminátu (p  0,050       0,250  10000,0 
   2  Polyuretan tuhý  0,009       0,250  50000,0 
   3  Anhydritová směs  0,080       1,200  20,0 
   4  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,150       0,035  30,0 
   5  Elastodek 40 Standard Dekor  0,004       0,210  50000,0 
   6  Beton hutný 1  0,150       1,230  17,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  

  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 =   0,20 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: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,80 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 

 Název konstrukce:   Posouzení podlahy v interiéru 
 
 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  Polypropylén s 25% laminátu (p  0,005       0,250  10000,0 
   2  Isover Akustic SSP 2  0,009       0,044  1,0 
   3  Anhydritová směs  0,040       1,200  20,0 
   4  PVC tuhý  0,002       0,170  50000,0 
   5  Polystyrenbeton 1  0,080       0,057  20,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,873 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,53 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podhled zavěšený
Dvouúrovňový křížový rošt

4.05.24
Kód: PK 21, PK 22

Odpovídá D112

Opláštění 1. Sádrokartonové desky Rigips *)

Konstrukce 2.1 Profily R-CD montážní
2.2 Profily R-CD nosné
2.3 Profily R-UD
2.4 Závěsy
2.5 Křížové spojení profilů R-CD

Izolace 3. Minerální izolace dle potřeby

Připevnění 4 Rychlošrouby Rigips 212 TN
6. Kotvení do stropu

Tmelení Spáry zatmeleny dle technologie Rigips

2.2 2.1

2.3 2.1 2.5 2.2

2.4

1

l

x

y

13

4

2.4

6

l

Podhledy Rigips na kovové konstrukci

*) Při vyšší vzdušné vlhkosti se místo desek RB (A), resp. RF (DF) použijí impregnované desky RBI (H2),
resp. RFI (DFH2).

Není klasifikováno

12 – 24 kg/m2

Požární odolnost

Hmotnost konstrukce

2.4A 2.4B 2.4C 2.4D

Alternativy závěsů
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Podhledy Rigips na kovové konstrukci

Podhled zavěšený
Dvouúrovňový křížový rošt

4.05.24
Kód: PK 21, PK 22
Odpovídá D112

Rozteče prvků konstrukce

Požární odolnost

Popis položky
a: 4.05.24 (PK 21)

Zavěšený podhled Rigips opláštěný 1× RB (A) 12,5 – na kovové podkonstrukci R-CD,
bez minerální izolace

b: 4.05.24 (PK 22)
Zavěšený podhled Rigips opláštěný 2× RB (A) 12,5 – na kovové podkonstrukci R-CD,
bez minerální izolace

c: 4.05.24 (PK 21)
Zavěšený podhled Rigips opláštěný 1× RB(A) 15 – na kovové podkonstrukci R-CD,
bez minerální izolace

d: 4.05.24 (PK 21)
Zavěšený podhled Rigips opláštěný 2× RB(A) 15 – na kovové podkonstrukci R-CD,
bez minerální izolace
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Opláštění Maximální rozteče [mm] Hmotnost
konstrukce

[kg/m2]

Celková
hmotnost

[kg/m2]

Kód

x y l

Závěsy 
v nosných R-CD

Nosné 
R-CD

Příčná *)

montáž
Podélná *)

montáž

12,5 900 1 000 500 – 12

bez
dodateč.
zatížení

PK 21

2x 12,5 750 750 400 – 24 PK 22

1x 15 750 1 000 500 – 16 PK 21

2x 15 750 750 400 – 28 PK 22

12,5 750 1 000 500 – 12

max. 30

PK 21

2x 12,5 750 750 400 – 24 PK 22

1x 15 750 1 000 500 – 16 PK 21

2x 15 750 750 400 – 28 PK 22

12,5 600 750 500 – 12

max. 50

PK 21

2x 12,5 600 750 400 – 24 PK 22

1x 15 600 750 500 – 16 PK 21

2x 15 600 750 400 – 28 PK 22

*) vzájemná orientace desek a montážních profilů

Není klasifikováno







 

LASSELSBERGER, s.r.o.  TEL +420 378 021 111  BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka 

Adelova 2549/1   FAX +420 378 021 119  4843670297/0100 

320 00 Plzeň - Jižní Předměstí  E-MAIL info@rako.cz    IČ  25238078 

Czech Republic   WEB www.rako.cz  DIČ  CZ25238078 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 22719   

A
D

 5
10

 P
LU

S
_0

10
31

5 

 

AD 510 PLUS 

 

Cementové lepidlo C1TE 
 

 

Mrazuvzdorné modifikované pro všechny typy obkladů a dlažeb ve vnitřním prostředí 
včetně tepelně namáhaných podkladů. 

 

DEKLARACE: 

Standardně tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou 
zavadnutí, druh / třída C 1 T E  podle EN 12004+A1. 

 

POUŽITÍ:  
Pro lepení keramických obkladů a dlažeb s nízkou, střední a vysokou nasákavostí (skupina AIIa, AIIb, AIII, BIb, BIIa, BIIb a BIII)  
ve vnitřním prostředí. 
Pro lepení méně nasákavých keramických obkladů a dlažeb na nesavé podklady (na nátěrové izolace a stěrky). 
Vhodné pro lepení keramických prvků na tepelně namáhané podklady a na sádrokarton. 
 
SLOŽENÍ: Kamenivo, cement, redispergovatelný polymer a další přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti lepidla. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  

ZÁVAZNÉ 

Použití v praxi: vnitřní instalace obkladových prvků na stěnu nebo podlahu 

Počáteční tahová přídržnost 

min. 0,5 MPa 

Reakce na oheň tř. A1/A1fl 

Tahová přídržnost: 
- po ponoření do vody 
- po tepelném stárnutí 
- po cyklech zmrazení - rozmrazení 

Uvolňování nebezpečných látek viz Bezpečnostní list 
Skluz max. 0,5 mm 

Prodloužená doba zavadnutí (otevřený čas): 
- tahová přídržnost min. po 30 min 

min. 0,5 MPa 

 

 

INFORMATIVNÍ 

Zrnitost 0-0,4 mm 

Množství záměsové vody: 
na 1 kg suché směsi 0,25-0,27 l/kg 

na 1 pytel (5 kg) 1,25-1,35 l 

na 1 pytel (25 kg) 6,25-6,75 l 

Vydatnost cca 1150 kg/m3 

Doba zpracovatelnosti cca 3-4 hod. 
 

Orientační spotřeba: 
malá mozaika do 50 mm výška zubu 3-4 mm cca 1,6-2,1 kg/m2 

obkládačky a dlaždice 100-250 mm výška zubu 6-8 mm cca 3,1-4,2 kg/m2 

dlaždice nad 300 mm výška zubu 8-12 mm cca 4,0-6,0 kg/m2 
POZN.: Technické parametry jsou stanoveny při standardních podmínkách (23  2) °C a (50  5) % relativní vlhkosti vzduchu. 

 

PŘÍPRAVA PODKLADU:  
Podklad musí být nosný, čistý, vyzrálý, rovný, pevný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot a nesmí být zmrzlý. Pro snížení savosti 
podkladu a zlepšení adheze se použijí penetrační nátěry PE 201 případně PE 202 nebo kontaktní můstek PE 204 (použití viz Technické 
listy příslušných materiálů). Na takto ošetřené podklady lze po 1 dni pokládat keramiku. 
 
ZPRACOVÁNÍ:  
Suchou směs rovnoměrně vsypte do předepsaného množství vody a důkladně rozmíchejte rychloběžným míchadlem tak, aby vznikla 
hladká jednolitá hmota. Nechte odležet a po cca 5 minutách směs znovu krátce promíchejte. Lepidlo nanášejte na podklad zubovým 
hladítkem tak, aby hladítko svíralo s podkladem úhel 60-70°.  
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Na takto připravený podklad pokládejte obklad po dobu uvedenou jako otevřený čas. Při překročení této doby na nanesené lepidlo 
neobkládejte (nutno odstranit). Při lepení velkoformátové dlažby nebo lepení na nerovný podklad nanášejte lepidlo v tenké vrstvě také 
na její rubovou stranu rovnou hranou hladítka.  
Spárování se provádí po dostatečném vyzrání lepidla – obklady stěn se spárují nejdříve po 1 dni, dlažba po 2-3 dnech, obklady  
na nesavých podkladech i po delší době. Plná zatížitelnost je možná po 7 dnech. 
Čištění: Čerstvé lepidlo setřete před zatuhnutím z povrchu obkladu molitanovým hladítkem a umyjte čistou vodou. Zatvrdlé lepidlo 
odstraňte mechanicky. Menší nánosy lze odstranit speciálním čisticím prostředkem CL 802. 
 
UPOZORNĚNÍ:  

 Pro navrhování a provádění keramických obkladů platí obecná pravidla podle ČSN 73 3451. 
 K rozmíchání směsi je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. 
 Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřípustné. 
 Směs lze zpracovávat pouze za teploty vzduchu i podkladu nad +5 ºC (max. +30 ºC, vyšší teploty zkracují otevřený čas)! Práce nelze provádět ani př i očekávaných 

mrazech. 

 Nespotřebované zbytky smíchat s vodou a nechat vytvrdnout – lze likvidovat jako stavební odpad, kontaminované obaly likvidovat jako nebezpečný odpad 
(viz bezpečnostní list). 

 Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k využití recyklací. 
 
PRVNÍ POMOC, BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Viz bezpečnostní list výrobku. 
 
SKLADOVÁNÍ: Výrobek skladujte v suchu v originálních obalech – chraňte před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Při dodržení uvedených 
podmínek je skladovatelnost 12 měsíců. Datum spotřeby vyznačen na obalu. 
 
EXPEDICE: Suchá směs se dodává v papírových pytlích po 5 kg a 25 kg na paletách krytých fólií. 
 
KVALITA: 

 Kvalita produktu je trvale kontrolována v laboratořích výrobce.  
 Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu kvality podle ISO 9001.  
 Průběžný dozor a případné prokazování shody je zajištěno TZÚS Praha, OS 1020.  

 
DISTRIBUTOR: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí 
 
PLATNOST: Od 1. 3. 2015 
Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. 



Technické a stavebně-fyzikální údaje

V této brožuře jsou uvedeny pouze základní informace týkajících se provádění.
Pro konkrétní návrh doporučujeme konzultaci s odborníkem.
Před aplikací věnujte pozornost technické dokumentaci produktu.
Případné tiskové chyby vyhrazeny.

Akustická izolace
... život bez hluku

AKUIZOL
®

CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Řevnická 4/170
155 21 Praha 5
Tel.: 257 257 400
Fax: 257 257 480
www.specialni-produkty.cz

Technologická podpora:

specialni-produkty@cemex.com

Dále doporučujeme:

Samonivelační směs na bázi síranu vápenatého určená k realizaci vnitřních podlah. Umožňuje dokonalé 

srovnání podlahových konstrukcí a vytváří ideálně rovnou povrchovou plochu pod finální nášlapnou 

vrstvu (dlažby, plovoucí podlahy, koberce, parkety, apod.). Ideální pro podlahové topení a pro lehké 

stropní konstrukce s požadavkem na akustický útlum. Snadná a rychlá aplikace bez nutnosti vibrování, 

vyztužování a pracného rovnání povrchu.

- Anhydritový litý potěr

- Lité izolační pěnobetony

Samonivelační cementová k realizaci vnitřních podlah ve vlhkém prostředí nebo v prostorech s nedo-

statečným větráním. Umožňuje dokonalé srovnání podlahových konstrukcí a vytváří ideálně rovnou 

povrchovou plochu pod finální nášlapnou vrstvu (dlažby, plovoucí podlahy, koberce, parkety, apod.). 

Vhodný pro podlahové topení a pro podlahové konstrukce s požadavkem na akustický útlum. Snadná 

a rychlá aplikace bez nutnosti vibrování, vyztužování a pracného rovnání povrchu.

Lehké izolační směsi na bázi cementu, technické pěny a popř. polystyrénového granulátu. Vhodné 

zejména k vyrovnání podlahových konstrukcí s velkými nerovnostmi, množstvím instalačních rozvodů, 

nebo při členitých půdorysech. Rychlá a snadná aplikace díky samonivelační vlastnosti směsi. Zlepšuje 

akustické vlastnosti podlahových konstrukcí.

LEVELANHY

FLOWPORO

Verze 3/2012

Vlastnosti / Modi kace Akuizol 6 Akuizol 9

Rozměry akustické izolace Akuizol (t x š x d) [mm] 6 x 500 x 2000 9 x 500 x 2000

Index snížení hladiny krok. hluku na vrstvě POROFLOW  
(tl. 50 mm) [dB]

Δ L
w
 ≥ 23 * Δ L

w
 ≥ 26 *

Index snížení hladiny vzduchem vedeného hluku [dB] Δ R
w
 ≥ 5 Δ R

w
 ≥ 5

Dynamická tuhost [MN/m3] 51,6 ≥ 25,3

Plošná hmotnost (střední hodnota) [kg/m2] 0,87 1,31

Objemová hmotnost [kg/m3] 145 ± 25

Plošná únosnost [kPa] ≤ 5

Koeficient tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,0453

Nasákavost při dlouhodobém úplném ponoření [%] ≤ 32

Tolerance tloušťky [mm] + 0,5 / - 0,0

Stisk při tlaku 2 kPa [%] méně než 9

Pružnost ε [%] podle ČSN 73 0532 příloha B 90 90

Stlačitelnost K [%] podle ČSN 73 0532 příloha B 9 9

Reakce na oheň třída E

Kód označení výrobku PUR EN13165-T2-CS(10)25-TR50



 Úspora konstrukční výšky
Manipulace a provoz stavby často vylučuje možnost použití akustických izolací 

malé tloušťky (lámání, protržení). Pružnost, odolnost a tlumící schopnost izolace 

Akuizol umožňuje spolehlivé použití v tloušťce již od 6 mm. To umožňuje i při 

omezené konstrukční výšce vytvořit funkční a spolehlivou podlahovou konstrukci.

 Akustické vlastnosti časem neklesají
Po zatížení nedochází u pásů Akuizol k postupné a trvalé deformaci. Izolace  
Akuizol zůstává pružná a tím neztrácí izolační vlastnosti ani po velmi dlouhé době.

 Rychlá a spolehlivá pokládka
Přizpůsobivé pásy izolace Akuizol umožňují snadnou a rychlou pokládku. 
Oproti jiným izolacím po položení těsně přilnou k podkladu, nevlní se a nevy-
tváří dutiny. Plocha je tak připravena pro snadnější pokládku dalších vrstev.

 Odolnost vůči poškození
Izolace Akuizol je tvořena polyuretanovou drtí pojenou speciálními lepidly.  
Je velmi odolná vůči roztržení čímž je omezeno poškození a sníženo riziko 
vzniku akustických mostů, jimiž prostupuje hluk do konstrukce.

 Snadný transport a manipulace
Akuizol je díky svým unikátním vlastnostem tenký a zároveň velmi odolný 
vůči poškození, což zlepšuje manipulaci a provádění. Výrazně menší objem 
snižuje nároky na dopravu a skladování (podlaha 150 m2

 = 1 m3 Akuizol 6 
nebo 8 m3 EPS 20 mm).

 Tlumí celý rozsah kročejového hluku
Kročejové izolace spolehlivě tlumí střední a vyšší frekvence. Problém je ovšem 
v nízkých frekvencích v rozsahu 100 – 315 Hz. Ty procházejí konstrukcí s běž-
nou izolací jen s malým útlumem. Nízké frekvence vnímáme jako nepříjemné 
dunění (pulzace). Akuizol je navržen pro efektivnější útlum právě v pásmu 
těchto frekvencí, kde jsou výsledky až o 34 % lepší. V kombinaci s vyrovnávací  
a izolační pěnou Poroflow je pak útlum vyšší až o 67 % !

V obytné, administrativní i průmyslové výstavbě je hlavním zdrojem kročejového zvuku pohyb osob 
(chůze, běh dětí), nebo hluk způsobený pády předmětů, technikou apod. V případě nevhodného 
návrhu nebo chybného provedení, je dodatečné docílení požadovaného hlukového útlumu velmi 
obtížně řešitelné. Právě kročejová izolace je velmi důležitým a často podceňovaným prvkem podla-
hových konstrukcí. Akustické pásy Akuizol přináší unikátní možnosti doposud řešitelné jen velmi 
problematicky.

Akuizol - akustická izolace Výhody

Akuizol  Běžná kročejová izolace

Projev dodatečného sednutí podkladní kročejové izolaceStlačení polyetylenové kročejové izolace po 7 dnech Stlačení izolace Akuizol po 7 dnech

  Použití

Je vhodná pro všechny konstrukce podlah v bytové a průmyslové oblasti, 
v novostavbách, při rekonstrukcích a sanacích. Akustická izolace Akuizol 
je určena k pokládce pod roznášecí anhydritové potěry AnhyLevel  
nebo cementové potěry CemLevel, dřevovláknité, cementovláknité a jiné 
podlahové desky. Podklad může být nosná konstrukce stropu, vyrovnávací 
nebo izolační vrstva z cementové pěny Poroflow, polystyrenbetonu, EPS, 
apod. Pásy akustické izolace Akuizol je možné pro zvýšení tlumícího 
účinku vrstvit na sebe.

  Pokládka

Akustická izolace Akuizol se ukládá volně na podklad bez lepení. Pod-
klad musí být soudržný bez ostrých výstupků přesahujících 20 % uvažo-
vané tloušťky izolace. Pásy se ukládají vedle sebe na sraz, bez přeložení.  
V případě vrstvení se doporučuje ukládat jednotlivé vrstvy na vazbu. Před 
aplikací potěrů se na povrch akustické izolace Akuizol vždy pokládá sepa-
rační PE-fólie s přesahem min. 10 cm. 

  Balení

Akuizol je dodáván v pásech o rozměru 2,0 x 0,5 m
Jedna paleta obsahuje:
32 balíků Akuizol 6 (640 m2), v jednom balíku 20 ks
28 balíků Akuizol 9 (420 m2), v jednom balíku 15 ks

 Charakteristika

■ Tlumí celý rozsah frekvencí kročejového hluku
■ Kročejový útlum s časem neklesá
■ Snadný transport a manipulace
■ Vysoká pružnost a odolnost vůči poškození
■ Rychlost a spolehlivost pokládky 
■ Úspora konstrukční výšky podlahy
■ Nezpůsobuje sedání podlahy

Unikátní polyuretanová izolace pro dosažení maximálního 
útlumu kročejového hluku podlahové konstrukce v celém kmi-
točtovém spektru hluku. Předností izolace Akuizol je výrazné 

snížení kročejového hluku již při použití velmi malé tloušťky, což se pozitivně projevuje ve vlastnos-
tech celé konstrukce. Dodává se v pásech tloušťky 6 mm (Akuizol 6) nebo 9 mm (Akuizol 9). Index 
snížení hladiny kročejového hluku až o 26 dB.

 Nezpůsobuje sedání podlahy
Běžné akustické izolace dosahují při zatížení často i značného stlačení. Čím 
je použita větší tloušťka, tím je větší stlačení a sednutí celé podlahy. Akuizol 
omezuje sedání díky nízké vrstvě a stlačitelnosti. Odpadají tím starosti  
s finančně náročným dorovnáním podlahy do požadované výšky.

6 mm  

Akuizol

Akuizol se po 
zatížení vrací 
do původního 
stavu

Běžné izolace zůstávají po zatížení 
trvale deformovány

Běžná kročejová izolace

Akuizol přilne k podkladu Kroucení polyetylenové 
fólie komplikuje pokládku 
dalších vrstev



 

 

 
Výrobek 
Product name 

Pórobetonové tvárnice, p í kovky a tvarovky  
Autoclaved aerated concrete masonry units  
YTONG 
P1.8-300, P2-350, P2-400, P2-500, P4-500, P4-550, P6-650 

 

 
 
 
 

1020 
Xella CZ, s.r.o., Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna, eská republika, I  64832988 

11 
Certifikát . / Závod 
Certificate number / Factory 

1020-CPD-030032016 / Hrušovany u Brna 
1020-CPD-030032017 / Chlum any 
1020-CPD-030032018 / M lník - Horní Po aply 

EN 771 – 4 
Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu, kategorie 1, ur ené pro nosné a nenosné zd né konstrukce. 
Factory made autoclaved aerated concrete blocks, category 1, for uses in load bearing and non load bearing 

masonry constructions. 

 P1,8-300 P2-350 P2-400 P2-500 P4-500 P4-550 P6-650 

Délka  
Lenght 

300, 499, 599 mm 
tolerance ± 1,5 mm 

Ší ka  
Width 

50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 375, 499 mm 
tolerance ± 1,5 mm 

Výška  
Height 

249 mm 
tolerance ± 1,0 mm 

Tolerance rozm r / Tolerances 
Category  
Rovinnost / Flatness 
Rovnob žnost rovin/ Plane Parallelism 

TLMB 
 1,0 mm 
 1,0 mm 

Pevnost v talku pr m rná 
Average compresive strenght 

1,9 
N/mm2 

2,5 
N/mm2 

2,6 
N/mm2 

2,8 
N/mm2 

4,0 
N/mm2 

5,0 
N/mm2 

6,0 
N/mm2 

Rozm rová stabilita (vlhkostní 
p etvo ení) 
Dimension stability (moisture 
movement) 

 0,2 mm/m 

P ídržnost 
Bond strenght 

0,3 N/mm2 

Reakce na ohe : t ída 
Reaction to fire: Euroclass 

A1 

Nasákavost 
Water absorption 

Tvárnice musí být chrán na 
Not to be left exposed 

Faktor difúzního odporu 
Water vapour diffusion coefficient 

5/10 

Objemová hmotnost v suchém stavu 
Gross dry bulk density 

275 ±25 
kg/m3 

325 ±25 
kg/m3 

375 ±25 
kg/m3 

475 ± 25 
kg/m3 

475 ±25 
kg/m3 

525 ±25 
kg/m3 

625 ±25 
kg/m3 

Tvar a uspo ádání 
Configuration 

hladké, PD, PDK 
tongue+groove, gripfholes, or smooth 

Tepelná vodivost λ10dry (P 50%) 
Thermal conductivity λ10dry (P 50%) 

0,080 
W/mK 

0,085 
W/mK 

0,096 
W/mK 

0,120 
W/mK 

0,120 
W/mK 

0,140 
W/mK 

0,170 
W/mK 

Mrazuvzdornost 
Durability against freeze-thaw 

Tvárnice musí být chrán na 
Not to be left exposed 

Nebezpe né látky 
Dangerous substances 

Index hmotností aktivity I < 0,5 
Activity concentration index I < 0,5 

 



CS 86-HI
Highly energy efficient

Concept System® 86-HI is a highly insulated system for windows and doors, which meets the highest 

requirements concerning safety and stability. The system’s insulation concept not only ensures the 

extreme stability and elevated water- and air tightness, but also makes it perfectly suitable for triple 

glass applications.

The overall insulation value (Uf) of the system’s HI+ variant goes down to 1.0 W/m²K. The frame/

vent section with 117 mm visible width has a Uf value of 1.4 W/m²K, making it one of the most energy-

efficient systems available. CS 86 even achieved the Swiss Minergie® and Minergie-P® component 

label. With regard to safety, CS 86-HI can comply with burglar resistance classes 2 and 3, offering an 

ultimate level of security.
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TECHNICAL CHARACTERISTICS

Style variants FUNCTIONAL HIDDEN VENT

Min. visible width inward opening window Frame 51 mm 70 mm

Vent 35 mm not visible

Min. visible width inward opening flush door Frame 68 mm -

Vent 76 mm -

Min. visible width outward opening flush door Frame 42 mm -

Vent 102 mm -

Min. visible width T-profile 76 mm 95 mm

Overall system depth window Frame 77 mm 77 mm

Vent 86 mm 79 mm

Rebate height 25 mm 17 mm

Glass thickness up to 62 mm up to 42 mm

Glazing method  dry glazing with EPDM or neutral silicones

Thermal insulation
41 mm fibreglass reinforced polymide strips in skeleton 

structure or omega/hollow chamber-shape

High Insulation variant (HI) Available Available

High Insulation Plus variant (HI+) Available Not Available

PERFORMANCES

ENERGY

Thermal insulation (1)
EN ISO 10077-2

Uf-value down to 1.0 W/m²K depending on the frame/vent  
combination and the glass thickness

COMFORT

Acoustic performance (2) 

EN ISO 140-3; EN ISO 717-1
Rw (C; Ctr) = 36 (-1; -4) dB / 44 (0; -2) dB, depending on glazing type

Air tightness, max. test pressure (3) 
EN 1026; EN 12207

1 
(150 Pa)

2 
(300 Pa)

3 
(600 Pa)

4 
(600 Pa)

Water tightness (4)
EN 1027; EN 12208

1A
(0 Pa)

2A
(50 Pa)

3A
(100 Pa)

4A
(150 Pa)

5A
(200 Pa)

6A
(250 Pa)

7A
(300 Pa)

8A
(450 Pa)

9A
(600 Pa)

E900
(900 Pa)

Wind load resistance,  
max. test pressure (5)
EN 12211; EN 12210

1
(400 Pa)

2
(800 Pa)

3
(1200 Pa)

4
(1600 Pa)

5
(2000 Pa)

Exxx
(> 2000 Pa)

Wind load resistance to frame  
deflection (5)
EN 12211; EN 12210

A
(≤ 1/150)

B
(≤ 1/200)

C
(≤ 1/300)

SAFETY

Burglar resistance (6)
NEN 5096 - ENV 1627

WK 1 WK 2
(windows & doors)

WK 3

(1)  The Uf-value measures the heat flow. The lower the Uf-value, the better the thermal insulation of the frame.
(2)  The sound reduction index (Rw) measures the capacity of the sound reduction performance of the frame.
(3)  The air tightness test measures the volume of air that would pass through a closed window at a certain air pressure.
(4)  The water tightness testing involves applying a uniform water spray at increasing air pressure until water penetrates the window.
(5) The wind load resistance is a measure of the profile’s structural strength and is tested by applying increasing levels of air pressure to simulate the wind  
 force. There are up to five levels of wind resistance (1 to 5) and three deflection classes (A,B,C). The higher the number, the better the performance.
(6)  The burglar resistance is tested by statistical and dynamic loads, as well as by simulated attempts to break in using specified tools.
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mm 1200 1200 1250 1250
mm 2500 3050 2500 3050
mm 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0

Objemová hmotnost Kg/m3 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Hmotnost Kg/m2 10,2 13,6 10,2 13,6 10,2 13,6 10,2 13,6

30,6 40,8 37,3 49,8 31,9 42,5 38,9 51,9

16 16 16 16 16 16 16 16
14 14 14 14 14 14 14 14
12 12 12 12 12 12 12 12
10 10 10 10 10 10 10 10

32 32 32 32 32 32 32 32
22 22 22 22 22 22 22 22
28 28 28 28 28 28 28 28
19 19 19 19 19 19 19 19

2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

2 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

W/m °C 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
mm/m °C 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
°C

>100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100

% 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
mm/m 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

ng/m2 700 550 700 550 700 550 700 550
2 1,4 2,3 1,4 2,3 1,4 2,3 1,4 2,3

s/m 10.300 16.900 10.300 16.900 10.300 16.900 10.300 16.900
MNs/gm 227 227 227 227 227 227 227 227

45 45 45 45 45 45 45 45

mm ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5
mm ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
mm ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2

NT A4 I NT A4 I NT A4 I NT A4 I NT A4 I NT A4 I NT A4 I NT A4 I



SKLADBY A SYSTÉMY DEK DATUM VYDÁNÍ    2014|01

JEDNOPLÁŠŤOVÁ LEPENÁ NEBO MECHANICKY KOTVENÁ SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY BEZ PROVOZU,  
S HLAVNÍ VODOTĚSNICÍ VRSTVOU ZE SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ, SPÁDOVÁ VRSTVA  
VYTVOŘENA TEPELNOU IZOLACÍ

DEKROOF 04
OBVYKLÉ POUŽITÍ 

RODINNÉ DOMY | BYTOVÉ DOMY |ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

PARAMETRY SKLADBY PRO OBVYKLÉ POUŽITÍ 

PŘEDNOSTI SKLADBY

Řeší: AKUSTIKU | POŽÁRNÍ ODOLNOST | NEŠÍŘENÍ POŽÁRU STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM – BROOF (t1) | TEPELNOU STABILITU MÍSTNOSTI

SPECIFIKACE SKLADBY

1
2

3

4 5
6

7

POZ. VRSTVA TLOUŠŤKA (mm) POPIS

1 ELASTEK 40 (50) SPECIAL 
DEKOR

4,4 (5,2) pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s břidličným posypem

2 GLASTEK 30 STICKER PLUS 3,0 samolepicí pás z SBS modifikovaného 
asfaltu

3 spádové klíny EPS 100 S min. Ø 160
min. 100

tepelněizolační klíny ze stabilizovaného 
pěnového polystyrenu

4 PUK (INSTA-STICK) - polyuretanové lepidlo (variantně systém 
mechanického kotvení)

5 GLASTEK AL 40 MINERAL 4,0 pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s hliníkovou vložkou, parotěsnicí 
a vzduchotěsnicí vrstva, provizorní 
vodotěsnicí vrstva

6 DEKPRIMER - penetrační emulze

7 monolitická silikátová vrstva - nosná železobetonová konstrukce 
(popř. jiný souvislý monolitický silikátový 
podklad)

TEPELNĚTECHNICKÉ PARAMETRY SKLADBY

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 Minimální tloušťka tepelné izolace Vhodnost použití (podrobnosti viz POZNÁMKY 1)

Doporučená hodnota 0,16 (W/m2.K) Ø 240 mm Při návrhu budovy dle zákona 406/2000 Sb. a prováděcí 
vyhlášky 78/2013 Sb. 

Doporučená hodnota pro pasivní domy 0,15 - 0,10 (W/m2.K) Ø 260 - Ø 420 mm Při návrhu pasivních domů

Požadovaná hodnota 0,24 (W/m2.K) Ø 160 mm Při návrhu konstrukce dle ČSN 73 0540-2

OKRAJOVÉ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ SKLADBY Z HLEDISKA TEPELNÉ TECHNIKY

Návrhová vnitřní teplota v zimním období 20 °C 

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50 %

Návrhová průměrná měsíční relativní vlhkost vnitřního vzduchu do 4. vlhkostní třídy dle ČSN EN ISO 13788

Maximální nadmořská výška do 1200 m.n.m.

POŽÁRNÍ VLASTNOSTI SKLADBY

Požární odolnost Závisí na řešení monolitické silikátové vrstvy (např. u prostě podepřené železobetonové desky s min. 
tl. 80 mm a krytím spodní výztuže min. 20 mm lze uvažovat požární odolnost REI 60).

Odolnost při vnějším působení požáru BROOF(t1)

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI SKLADBY

Vzduchová neprůzvučnost Závisí na řešení monolitické silikátové vrstvy (např. skladba s železobetonovou nosnou vrstvou při 
objemové hmotnosti 2400 /m3 tl. 140 mm má neprůzvučnost minimálně Rw = 49 dB).

ŘEŠENÍ TEPELNÉ STABILITY

Monolitickou silikátovou vrstvu lze efektivně využít pro řešení tepelné stability místnosti pod střechou v letním období.

ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ SKLADBY

Použití skladby pro jiné objekty ovlivňují tepelnětechnické, požární, akustické respektive další požadavky. Podklady pro rozšířené použití skladby naleznete na druhé straně. 
Rozšířené použití vždy doporučujeme konzultovat s technikem Atelieru DEK.



SKLADBY A SYSTÉMY DEK

DEKROOF 04 | PODKLADY PRO APLIKACI SKLADBY MIMO OBVYKLÉ POUŽITÍ

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

technická podpora

BENEŠOV 733 168 156
BEROUN 733 168 156
BLANSKO 733 168 010
BRNO 733 168 010
ČESKÁ LÍPA 737 281 248
ČESKÉ BUDĚJOVICE 737 281 250
DĚČÍN 739 488 149
FRÝDEK-MÍSTEK 739 488 142
HODONÍN 739 488 139
HRADEC KRÁLOVÉ 731 421 952
CHOMUTOV 739 388 056
JIČÍN 733 168 476
JIHLAVA 737 281 283

JINDŘICHŮV HRADEC 739 388 183
KARLOVY VARY 739 388 056
KARVINÁ 739 588 400
KLADNO 603 884 970
KOLÍN 603 884 970
LIBEREC 737 281 248
LOVOSICE 739 488 149
MOST 739 388 056
NOVÝ JIČÍN 739 488 142
OLOMOUC 739 488 085
OPAVA 739 488 155
OSTRAVA 739 588 400
PARDUBICE 731 421 902

PELHŘIMOV 737 281 283
PLZEŇ 733 168 161
PRAHA MALEŠICE 739 488 174
PRAHA VESTEC 731 544 923 
PRAHA ZLIČÍN 737 281 295
PRACHATICE 737 281 250
PROSTĚJOV 739 488 085
PŘEROV 739 488 085
PŘÍBRAM 733 168 161
SOKOLOV 602 510 848
STARÉ MĚSTO U UH  733 168 011
STRAKONICE 739 388 183
SVITAVY 731 421 952

ŠUMPERK 737 281 218
TÁBOR 739 388 183
TRUTNOV 731 421 902
TŘEBÍČ 737 281 283
TŘINEC 739 588 400
ÚSTÍ NAD LABEM 739 488 149
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 739 488 142
ZLÍN 733 168 011
ZNOJMO 733 168 010

technická podpora 

ATELIER DEK
Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284
fax: 234 054 291
www.atelier-dek.cz

ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ SKLADBY DLE TYPU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ (Z HLEDISKA TEPELNÉ TECHNIKY)

OZNAČENÍ 
VNITŘNÍHO 
PROSTŘEDÍ

POPIS VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRHOVÁ 
PRŮMĚRNÁ 
MĚSÍČNÍ RELATIVNÍ 
VLHKOST 
VNITŘNÍHO 
VZDUCHU

NÁVRHOVÁ 
VNITŘNÍ 
TEPLOTA 
V ZIMNÍM 
OBDOBÍ Θi 
[°C]

NÁVRHOVÁ 
RELATIVNÍ 
VLHKOST 
VNITŘNÍHO 
VZDUCHU 
Φi [%]

MAXIMÁLNÍ 
NADMOŘSKÁ 
VÝŠKA 
[m.n.m.]

POŽADOVANÝ/
DOPORUČENÝ 
SOUČINITEL 
PROSTUPU 
TEPLA UN/Urec 
[W/m2.K]

POTŘEBNÉ 
TL. TEPELNÉ 
IZOLACE 
POŽADAVEK/
DOPORUČENÍ 
[mm]

INT 1 Běžné prostředí obytných a občanských budov - 
menší vlhkostní zatížení; rodinné domy

3. vlhkostní třída 18-20 50-55 1200 0,24/0,16 160/240

INT 2 Běžné prostředí obytných a občanských budov - 
větší vlhkostní zatížení; bytové domy, administrativní 
budovy, nákupní centra, školní budovy, kulturní sály

4. vlhkostní třída 20-22 50-55 1200 0,24/0,16 160/240

INT 3 Prohřívárny, odpočívárny v saunách, průmyslové 
a výrobní objekty s vysokým vlhkostním zatížením

5. vlhkostní třída 22 60 1200 0,24/0,16 160/240

INT 4 Teplejší prostředí občanských budov - ordinace 
a ošetřovny, divadelní šatny

4. vlhkostní třída 24 50 1200 0,19/0,13 200/320

INT 5 Teplejší provozy obytných a občanských budov - 
koupelny, ošetřovny, velkokapacitní kuchyně 

5. vlhkostní třída 24 55-80 1200 0,19/0,13 200/320

INT 6 Vytápěné vedlejší místnosti obytných a občanských 
budov - předsíně, chodby, WC, tělocvičny

3. vlhkostní třída 15 50-70 1200 0,35/0,23 100/160

INT 7 Vytápěná vedlejší schodiště, sklady vytápěné na 10 °C 2. vlhkostní třída 10 50 1200 0,65/0,45 50/80

INT 8 Bazénová hala pro dospělé 65 % 28 85 400 0,15/0,11 260/380

INT 9 Bazénová hala pro děti 65 % 30 80 nelze použít 0,15/0,10 nelze použít

INT 10 Sprchy v bazénech 65 % 24 90 800 0,10 410

INT 11 Šatny v bazénech 5. vlhkostní třída 22 80 1200 0,22/0,16 170/240

INT 12 Operační sály 5. vlhkostní třída 25 65 1200 0,18/0,12 220/340

INT 13 Temperované místnosti, garáže a jiné prostory 
chráněné proti mrazu, sklady temperované na 5 °C

1. vlhkostní třída 5 80 1200 0,34 110

INT 14 Ochlazovny v saunách 3. vlhkostní třída 10 90 1200 0,14 280

INT 15 Sklady vytápěné na 20 °C 2. vlhkostní třída 20 50 1200 0,24/0,16 160/240

INT 16 Sklady vytápěné na 15 °C 2. vlhkostní třída 15 50 1200 0,35/0,23 100/160

POZNÁMKY 1 K TEPELNĚTECHNICKÉMU POSOUZENÍ SKLADBY

Použitím skladby, ve které jsou navržené takové tloušťky tepelných izolací, aby skladba splňovala doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla, lze s větší pravděpodobností 
dodržet všechny požadované vlastnosti budovy, které se uvažují v rámci Průkazu energetické náročnosti budovy dle zákona 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky 78/2013 Sb. 
V případě návrhu skladby bez vazby na splnění požadavků pro celý objekt, lze za jistých okolností uvažovat s tloušťkami tepelných izolací jen pro splnění požadovaných hodnot 
součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2.Tepelnětechnické parametry použitých tepelněizolačních materiálů byly stanoveny na základě ČSN 73 0540-3. U kotvených 
skladeb byla uvažována korekce na systematické tepelné mosty vlivem kotev 0,013 W/m2.K. Pro interiéry 8, 10, 11, 13 a 14 se mění požadavek normy ČSN 73 0540-2 
na součinitel prostupu tepla v závislosti na návrhové teplotě venkovního vzduchu v zimním období. Tloušťka tepelné izolace byla vyčíslena pro splnění požadavku při návrhové 
teplotě venkovního vzduchu -17°C. Skladby jsou posouzeny v ploše střechy, u konkrétních detailů vždy doporučujeme ověření funkce podrobným 2D(3D) tepelnětechnickým 
posouzením. Rozdělení interiérů, popřípadě jiné typy provozů, je možno konzultovat s technikem Atelieru DEK. Uvedená dolní hranice tlouštky tepelné izolace pro splnění 
doporučených hodnot součinitele prostupu tepla pro pasivní domy dle ČSN 730540-2 je obvykle vhodná pro větší kompaktnější budovy (např. bytové domy a administrativní 
budovy), horní hranice tloušťky tepelné izolace je obvykle vhodná pro menší nebo tvarově členité domy (např. rodinné domy).

POZNÁMKY 2 K TECHNOLOGII SKLADBY

Doporučený sklon povrchu střechy činí 3 %. Parotěsnicí a provizorní vodotěsnicí vrstva se natavuje na penetrovaný podklad bodově. Tepelnou izolaci lze klást ve více vrstvách 
se vzájemným převázáním spár, minimální výrobní tloušťka spádových klínů je 20 mm. Každá deska tepelné izolace musí být stabilizována vůči pohybu a účinkům sání větru. 
Skladbu lze stabilizovat lepením polyuretanovými lepidly (PUK nebo Insta-stick), popřípadě systémem mechanického kotvení. V případě stabilizace tepelné izolace lepením je 
při použití více vrstev tuto nutno lepit nejen k podkladu, ale i jednotlivé vrstvy tepelné izolace mezi sebou. V případě stabilizace mechanickým kotvením je pro volbu vhodného 
kotevního systému a ověření únosnosti podkladu nutné provedení výtažných zkoušek v souladu s ETAG 006 – Provádění výtažných zkoušek na stavbě. Návrh spádových klínů 
i návrh stabilizace mechanickým kotvením, včetně zajištění výtažných zkoušek, provádí technici Atelieru DEK.

POZNÁMKY 3 K POŽÁRNÍMU ZATŘÍDĚNÍ SKLADBY

Požární odolnost je závislá především na druhu betonu, typu výztuže a krytí výztuže. Obecně lze např. u prostě podepřené železobetonové desky s min. tl. 60 mm a krytím spodní 
výztuže min. 10 mm uvažovat požární odolnost REI 30, popř. u prostě podepřené železobetonové desky s min. tl. 80 mm a krytím spodní výztuže min. 20 mm uvažovat požární 
odolnost REI 60. Maximální sklon střešního pláště je 20°. Maximální tloušťka tepelné izolace z EPS 100 S z hlediska klasifikace BROOF(t1) je 200 mm. 

POZNÁMKY 4 K POUŽITÝM MATERIÁLŮM SKLADBY

V případě záměny materiálů skladby nelze uplatnit všechny uvedené parametry a vlastnosti skladby. Pro dosažení zvýšené záruční doby (12 let) vrchního hydroizolačního pásu, lze 
asfaltový pás ELASTEK 40 (50) SPECIAL DEKOR zaměnit v uvedené skladbě za asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s kombinovanou nosnou vložkou ELASTEK 40 COMBI.

Bližší informace a technické parametry ke značkovým výrobkům ze sortimentu DEKTRADE použitých ve skladbě naleznete v sekci produkty na webových stránkách  
www.dektrade.cz. Zde naleznete i publikace, montážní návody a technické listy s podrobnými technickými informacemi. Pro projektanty a architekty je na webových stránkách 
www.dekpartner.cz připravena další technická podpora včetně detailů k uvedené skladbě. 



 

 

MIRELON


 pás tl. 5 mm 

Izolace proti kročejovému hluku 
 

MIRELON


 je měkký a pružný pás z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. 

Vzhledem ke své tloušťce 5 mm představuje efektivní izolaci kročejového hluku. Ve srovnání s klasickými 

používanými materiály dovoluje snížení celkové tloušťky podlahy. Nízká stlačitelnost a následná malá trvalá 

deformace vylučuje rozdílné hodnoty poklesu nestejně zatížených míst podlahy. 

Z uvedených důvodů je MIRELON


 ideálním materiálem pro novostavby, adaptace a rekonstrukce. Pro 

svou malou tloušťku, snadnou manipulaci a pokládání se hodí ideálně k dodatečnému provedení izolace 

kročejového hluku u stropů oddělujících jednotlivé byty. 

Ideální je také pro vlhké provozy, kdy díky své minimální nasákavosti se hodí také k izolaci kročejového 

hluku v koupelnách, prádelnách apod. 

V oblasti průmyslových obalů je MIRELON


 ideálním prokladovým a obalovým materiálem. 

________________________________________________________________________________ 

MIRELON


 tl. 5 mm – fyzikální vlastnosti 

parametr značka jednotka hodnota zkušební metoda, protokol 

tloušťka - mm 5 - 

stlačitelnost K % 7,1 CSI Zlín, č. 216/07 

pružnost ε  % 69 CSI Zlín, č. 216/07 

trvalá deformace δ  % 2,2 CSI Zlín, č. 216/07 

kročejový útlum ∆Lw dB 23 ČSN EN ISO 140-8 

součinitel tepelné 

vodivosti [ 10 °C] 
λ  W/m.K 0,046 ČSN EN 14313, EN  12667 

číslo odporu difúze 

vodní páry 
µ  - 2247 ČSN EN ISO 12572 

objemová hmotnost - kg/m
3 

25 ± 5 ČSN EN ISO 845 

nasákavost - kg/m
2
 max. 0,05 ČSN EN 13 472 

hořlavost - - F ČSN EN 13 501-1 

odolnost Proti vlhkosti, kyselinám, louhům, ropným látkám atd. 
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Sklad 0=1,0 qk0,2

kN/m2

0=0,7 qk0,2 kN/m2

qk,Mr,d

** mm

EC0 SN EN 1990 rovnice 6.10a 6.10b

EC2 SN EN 1992 1 1 (CZ); SN EN 1168+A3

Mr,dek (kNm/1,2m) . moment na mezi dekomprese XC2/XC3

Mr,cr (kNm/1,2m) . . moment na mezi vzniku trhlin

Mr0,2 (kNm/1,2m) . . moment na mezi ší ky trhlin

Mr,d (kNm/1,2m) . . . moment na mezi únosnosti

** (mm) . . . . . . . pr hyb

*Vrdct1 (kNm/1,2m) . smyková únosnost pro oblast bez trhlin

* Pro oblast s trhlinami se doporu uje redukovat smyk. únosnost na 80%

** Skute né hodnoty se mohou lišit od zde odhadnutých hodnot, skute ný pr hyb závisí od historie zatížení apod. (EC2 l. 7.4.1)

Obvykle s pr hybem spiroll nebývají žádné problémy.

Rozm ry

výška/šírka/skladebn /uložení

250/1190/1200 /150 mm

Krytí lan

dolní ada/st ední/horní

29/ / mm

Hmotnosti

manipula ní/se zálivkou/zálivka

415/442/27 kg/mb

Beton

C45/55 XC1

45 MPa

Ocel

fpk/ fpk0,1%

1770/1520 MPa

Tepelný odpor

0,23 m2K/W

REI Požární odolnost

50 minut

Vzduchová nepr zvu nost

53 db

Vážená, normalizovaná hladina

kro ejového zvuku

83 db

qd(kN/m2) = G*(g0 + 1,5) + 0* Q*qk0,2

qd(kN/m2) = G* *(g0 + 1,5) + Q*qk0,2

G (1,35) . . návrhový koeficient

(0,85) . . . . reduk ní sou initel

g0 (kN/m2) . . vlastní tíha

Q (1,50) . . . návrhový koeficient

1,5 (kN/m2) . g1 tíha úprav

qk (kN/m2) . . charakteristické zatížení

0 (1,0) . . . . sklady

0 (0,7) . . . . ostastní

Ing. Siegel Ing. Luká  Ing. Vrane ka St. vyp. spiroll Strana: 1



KATALOG POZEMNÍ STAVBY

4.1.3 PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL VÝŠKY 250 mm 
 

STROPNÍ DÍLCE  – PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL

 PANELY SPIROLL V ŘEZU

4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00 13,50

PPD 254 25,23 19,67 14,97 11,53 8,92 6,91 5,32 4,05 3,01 2,15 1,42 0,80 0,27

PPD 256 33,11 26,24 20,27 15,89 12,58 10,02 8,01 6,38 5,06 3,97 3,06 2,29 1,63 1,07 0,58 0,15

PPD 258 40,70 32,55 25,36 20,08 16,10 13,02 10,59 8,63 7,04 5,72 4,62 3,70 2,90 2,23 1,64 1,13 0,68

PPD 250 39,77 31,84 24,79 19,61 15,71 12,69 10,30 8,38 6,82 5,53 4,45 3,54 2,77 2,10 1,53 1,03 0,59 0,20

PPD 252 47,14 37,96 29,72 23,68 19,11 15,58 12,80 10,56 8,74 7,23 5,97 4,91 4,00 3,22 2,55 1,96 1,45 1,00 0,60 0,24

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Délka panelu [m]

TABULKA VÝROBNÍCH ROZMĚRŮ – SPIROLL H = 250 mm ZÁVOD KUŘIM

značka
počet lan

(ks) / (ø lana)

rozměry (mm)
stálé zatížení

(kN/m2)

hmotnost

(kg/m‘)
L

min
L

max
B H

PPD.../254 4/12,5 2 000 9 500 1 190 250 1,5 397

PPD.../256 6/12,5 2 000 11 000 1 190 250 1,5 397

PPD.../258 8/12,5 2 000 12 000 1 190 250 1,5 397

PPD.../250 8 /12,5+ 2/9,3 2 000 12 000 1 190 250 1,5 397

PPD.../252 10/12,5 + 2/9,3 2 000 13 000 1 190 250 1,5 397

Pozn.:  – v místě teček se udává délka panelu v cm, – panely se vyrábějí v kroku po 10 mm, – průměr lana se udává v mm

4 lana Ø12,5mm 6 lan Ø12,5mm

PPD ..../254 PPD ..../256

8 lan Ø12,5mm

PPD ..../258

8 lan Ø12,5mm

PPD ..../250

2 lana Ø9,3mm

10 lan Ø12,5mm

PPD ..../252

2 lana Ø9,3mm

25
0

6467 160 64 160 160

25
0

6467 160 64 160 144 160648064 160 64 160 67

25
0

6467 160 64 160 80 6716080

147 224 224 224 224 147

25
0

6467 160 64 160 80

25
0

259 672 259

147 224 224 224 224 147147 224 224 224 224 147

80 64 160 64 160 67

64 160 6467160

147 224 224 224 147 147 224 224 224 224 147

1190
1190 1190

1190 1190

224

43



Rychlost
K min.
[mm]

K max.
[mm]

1 m/s CH + 1180 10 000

Typ kabiny
S min.
[mm]

S max.
[mm]

4D 1150 1400
6S, 6D

1050 1400
8D

12W
13D

Rychlost R [m]

1 m/s 45

VYSVĚTLIVKY

CD Vnitřní hloubka kabiny HW Šířka šachty S Prohlubeň
CH Vnitřní výška kabiny K Horní část šachty TLD Teleskopické dveře
CLD Centrální dveře OP Šířka dveřního otvoru 1# jeden vstup do kabiny
CW Vnitřní šířka kabiny OPH Výška dveřního otvoru 2# dva vstupy do kabiny
HD Hloubka šachty R Zdvih

OTIS a.s.

BB Centrum – Office Park
Želetavská 1449/9

140 00 Praha 4
tel.: +420 296 114 853
fax: +420 296 114 855

e-mail: obchod@otis.com

PRO BLIŽŠÍ TECHNICKÉ
A OBCHODNÍ INFORMACE

KONTAKTUJTE:

Maximální zdvih „R“Řez šachtou Půdorys šachty Výška horní části šachty „K“

Výška prohlubně „S“

Standardní umístění
rozváděče (v horní stanici)

Ukázka kabiny s jedním vstupem a s telesko-

pickými dveřmi - další varianty viz. tabulka níže

* není možné pro typ kabiny 4D

Nosnost výtahu
osob počet

Typ
kabiny

Vnitřní rozměry kabiny Dveře Půdorysné rozměry šachty

CW
[mm]

CD
[mm]

Typ
OP

[mm]
HW

[mm]
HD pro 1#

[mm]
HD pro 2#

[mm]

320 kg pro 1#  &  2#
4 osoby

4D 800 1100 TLD 700 1400 1425 1610

450 kg pro 1#; 480 kg pro 2#
6 osob

6S 1000 1250
TLD 800 1500 1575 1760
CLD 800 1770 1575 1760

480 kg pro 1#; 500 kg pro 2#
6 osob

6D 1000 1300
TLD 800 1500 1625 1810
TLD 850 1550 1625 1810
TLD 900 1650 1625 1810

630 kg pro 1#  &  2#
8 osob

8D 1100 1400

TLD 800 1600 1725 1910
TLD 900 1650 1725 1910
CLD 800 1770 1725 1910
CLD 900 1970 1725 1910

900 kg pro 1#; 920 kg pro 2#
12 osob

12W 1400 1500
TLD 900 1900 1825 2010
CLD 900 2000 1825 2010

1000 kg pro 1#; 1020 kg pro 2#
13 osob

13D 1100 2100

TLD 800 1600 2425 2610
TLD 900 1650 2425 2610
CLD 800 1770 2425 2610
CLD 900 1970 2425 2610

Rozměry šachty

OPH
[mm]

CH
[mm]

2000 2100 2200
2100 – 2300*

Standardní výška
kabiny a dveří

Rozv.
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Výrobek: Litý potěrový materiál na bázi síranu vápenatého AnhyLevel je určený k použití do vnitřních podlah. 

Vyrábí se tzv. mokrou cestou na betonárnách společnosti CEMEX Czech Republic s.r.o. a na 
staveniště je dodáván automíchači v tekuté konzistenci, připravený k okamžitému použití. Složení 
výrobku: jemnozrnné kamenivo frakce 0–4 m, pojivo na bázi síranu vápenatého, chemické přísady 
ovlivňující vlastnosti čerstvé i zatvrdlé směsi, voda. Lité potěry AnhyLevel jsou vyráběny v souladu 
s ČSN EN 13813 v následujících pevnostních třídách: 

 

 

Obchodní název 
Označení  
dle ČSN EN 13813 

Pevnost v tlaku * 
Pevnost v tahu  
za ohybu * 

AnhyLevel 20 CA-C20-F4 > 20 MPa > 4 MPa 

AnhyLevel 25 CA-C25-F5 > 25 MPa > 5 MPa 

AnhyLevel 30 CA-C30-F6 > 30 MPa > 6 MPa 

* po 28 dnech, ve vysušeném stavu 

Oblast použití: Lité potěry AnhyLevel se používají jako podkladní podlahové vrstvy ve vnitřních suchých prostorách 
všech typů bytové, občanské i průmyslové výstavby, v novostavbách i rekonstrukcích. Použití 
AnhyLevel není vhodné do prostor s trvalým působením vlhkosti (okolí bazénů, sauny, prádelny, 
závodní kuchyně, atd.) a do exteriéru. V bytové výstavbě lze za určitých podmínek lité potěry 
AnhyLevel aplikovat i do místností s vyšší krátkodobou vlhkostí (koupelny, WC). Při uložení do prostor 
se střídavou vlhkostí (např. garáž) musí být použita hydroizolační stěrka. Bez dalších úprav nejsou 
vhodné k použití jako finální vrstva pro podlahy namáhané obrusem. 

  
Plánovací předpoklady a stavební připravenost před realizací: 

  
Připravenost Ukládku litých potěrů AnhyLevel provádět až po provedení mokrých stavebních procesů (omítky 

apod.) 

Výztuž Do litých potěrů AnhyLevel se nezabudovává žádný druh výztuže 

Teploty  Minimální vnitřní teplota při lití potěru a min. dalších 48 hodin:  > 5 °C 
 Maximální vnitřní teplota při lití potěru a min. dalších 48 hodin: < 30 °C 
 Maximální venkovní tepota při lití potěru                                              30 °C 
 Minimální venkovní teplota při lití potěru:   - 5 °C 

Ochrana potěru Je nezbytné zabránit nerovnoměrnému vysychání potěru – průvanem, slunečním zářením, lokálním 
zdrojem tepla. To znamená zabezpečit stavbu osazením a utěsněním okenních, dveřních a jiných 
prostupů, přistíněním velkých oken tmavou fólií. Zabránit komínovému efektu u výtahových šachet, 
schodišť, konstrukcí krovu atd. 

Dilatace a spáry  

Okrajová dilatace  Veškeré svislé konstrukce musí být odděleny od potěru dilatační páskou o minimální tloušťce 5 mm, u 
vytápěných potěrů minimální tloušťka dilatační pásky 10 mm, u větších ploch se tloušťka okrajové 
dilatace (symbolicky Tmin) nadimenzuje podle pravidla: 

 

   
 
 
 
 
 
 

 
Okrajová dilatace se odstraňuje až po položení vrchní nášlapné vrstvy, nebo se musí v těchto vrstvách 
přiznat a zabránit pevnému spojení kterékoliv vrstvy podlah se stěnami. (možnost vzniku např.: 
akustického mostu). 

Konstrukční dilatace Převzít stavební spáry z ostatních konstrukcí (pokud jsou). 

 Délka prostoru [m] A Symbolicky: 
x Rozdíl teplot při lití a během užívání [°C] B 
x Teplotní roztažnost potěru [mm/m.K] C   (cca 0,012) A x B x C = T 
= Teplotní roztažnost nalitého potěru v dané délce T 
x Stlačitelnost dilatační pásky/100 S   (běžně 70%) T x S/100 = Tmin 
= Minimální tloušťka dilatačního pásku [mm] Tmin 
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Dilatace v ploše Dilatace v ploše litého potěru se v případě pravidelného tvaru prostoru (čtverec, obdélník v poměru 
stran do 3:1) neprovádí do 600 m

2, u vytápěných potěrů do 300 m
2. Dilatace v ploše se provádí 

v případech: 
 rozdílných konstrukčních výšek litého potěru 
 oddělení nevytápěného potěru od podlahy s podlahovým vytápěním (neplatí pro malé plochy 

v rámci 1 místnosti – např. kuchyň s nevytápěnou plochou pod kuchyňskou linkou apod.) 
 oddělení dvou větví podlahového topení při rozdílu teplot při užívání > 15 °C 
 v případě protáhlých prostor nepravidelného tvaru (např. chodby tvaru L, П, T apod.) 

u složitějších prostor je nutná individuální konzultace 
Dilatací jsou myšleny spáry v potěru, které procházejí celou jeho tloušťkou a jsou provedeny měkkým 
materiálem (např.: mirelon). Nezaměňovat proto se smršťovacími spárami prováděnými v klasických 
betonových potěrech. 

Příprava podkladu Podklad musí být od litého potěru oddělen separační fólií s přelepenými přesahy. V případě spojeného 
potěru musí být podklad důkladně napenetrován vhodným materiálem. Před realizací musí být 
provedena zkouška nasákavosti podkladu pro ověření kvality provedené penetrace (max. hodnota 
nasákavosti do 0,1 hm. %), samotná penetrace musí být vhodná pro použití pod lité potěry na bázi 
síranu vápenatého. Dále je nutno respektovat požadavek na dodržení maximální hodnoty nasákavosti 
během prvních 48 hodin od realizace. Separační folie musí být řádně spojená s okrajovou dilatací, 
nesmí u krajů tvořit dutiny a v ploše tvořit přehyby (snížení tloušťky potěru, riziko prasklin podobně 
jako u „nepravých“ spár). Podklad je nutné zbavit nečistot, které by mohly vyplavat na povrch. Pod lité 
potěry AnhyLevel  nesmí být použita nechráněná hliníková termofolie (chemická reakce s čerstvou 
směsí na bázi síranu vápenatého). Hluchá místa mezi podkladní izolací a technickými rozvody 
podsypat např. pískem.  
Technické rozvody vodorovně zabudované v potěru musí být obalené pěnovou dilatací. Při zmenšené 
tloušťce potěru nad rozvody je nutno počítat s rizikem vzniku prasklin jako u „nepravých“ spár. Zvážit 
zabudování parozábrany pod AnhyLevel (možnost působení difúzních par z podkladu) zvláště v těchto 
případech: 

 lití potěru do nepodsklepených prostor (na desku dotýkající se zeminy) 
 u nedostatečně vyschlých stropů patrových budov  
 při použití nepropustné finální vrstvy (PVC podlahoviny apod.) 

Podlahové topení Podlahové topení musí být zkontrolováno na těsnost a funkčnost a při lití potěru napuštěno, ale nikoliv 
uvedeno do provozu (temperováno). Vedení podlahového topení je třeba dobře ukotvit k podkladu, 
aby se zabránilo jeho vyplavání na povrch (systémové desky, úchytové lišty atd.). V případě 
nedostatečného uchycení topení lze lití realizovat ve 2 krocích – první lití potěru do výšky topného 
vedení, po 24 hodinách (ne delší) přelití další vrstvou litého potěru (min. 35 mm nad topením). 

Minimální tloušťky 
 

Při navrhování tloušťky potěrů AnhyLevel se přihlíží: 
 k budoucímu provoznímu zatížení podlahy (v projektové dokumentaci dle ČSN 73 0035) 
 stavu podkladní konstrukce 
 v případě použití tepelné nebo kročejové izolace k míře její stlačitelnosti 

Předepsané hodnoty je nutné brát jako lokální minima, tedy ne jako průměr celé podlahové 
konstrukce.  
Doporučená maximální tloušťka litého potěru AnhyLevel je 80 mm (zvýšené riziko odměšování směsi 
a neúměrně prodloužená doba vysychání potěru).  

Konstrukční typ potěru 
Příklady 

odpovídajících 
prostor 

Tloušťka 
izolační 
vrstvy 

Celková 
stlačitelnost 

podkladu 
(izolace) 

Minimální tloušťka AnhyLevel [mm] 

AnhyLevel 20  AnhyLevel 25 AnhyLevel 30 

(CA-C20-F4) (CA-C25-F5) (CA-C30-F6) 

Spojený potěr *  - - 35 30 30 

Potěr na oddělovací vrstvě *  - - 35 30 30 

Plovoucí potěr             

zatížení  
do 1,5 kN/m2 

obytné prostory, 
ložnice, hotelové 

pokoje a kuchyně s 
dostatečným 

rozložením zatížení 
v ploše 

≤ 40 mm 

< 3 mm 35 30 30 

3 - 5 mm 35 35 30 

5 - 10 mm 40 40 35 

> 40 mm 

< 3 mm 40 35 35 

3 - 5 mm 40 40 35 

5 - 10 mm 45 45 40 

zatížení  
do 2,0 kN/m2 

haly v 
administrativních 

budovách, ordinace, 
čekárny, obchody do 

50m2 v 

≤ 40 mm 

< 3 mm 35 30 30 

3 -5 mm 40 40 35 

5 - 10 mm 45 45 40 
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administrativních 
budovách 

> 40 mm 

do 3 mm 40 35 35 

3 - 5 mm 45 45 40 

5 - 10 mm 50 50 45 

zatížení  
do 3,5 kN/m2 

haly v nemocnicích, 
hotely, domovy 

důchodců, operační 
sály bez těžkého 

zařízení 

≤ 40 mm 

< 3 mm 55 50 45 

3 - 5 mm 55 50 45 

5 - 10 mm 60 60 55 

> 40 mm 

do 3 mm 60 55 50 

3 - 5 mm 60 55 50 

5 - 10 mm 65 65 60 

zatížení  
do 5,0 kN/m2 

prostory s pevnými 
lavicemi, kostely, 

tělocvičny, koncertní 
prostory 

≤ 40 mm 

< 3 mm 65 60 55 

3 - 5 mm 65 60 55 

5 - 10 mm 70 65 60 

> 40 mm 

do 3 mm 70 65 60 

3 - 5 mm 70 65 60 

5 - 10 mm 75 70 65 

zatížení  
nad 5 kN/m2 

dle individuální konzultace 

Potěr pro dutinové podlahy  

zatížení  
do 2,0 kN/m

2
   

-   40 35 35 

do 5 mm **   45 40 35 

zatížení  
do 3,5 kN/m

2
   

-   50 45 40 

do 5 mm **   55 50 45 

Vytápěný potěr 

  

do 5 mm 

  

stejně jako u plovoucího potěru,  

  
ale min. 35 mm krytí podlahového 

topení 

* předpokladem je pevný podklad s únosností odpovídající danému zatížení 
** např. v případě použití kročejové izolace 

 

 
Realizace litého potěru AnhyLevel: 

  
Doprava a čerpání Litý potěr AnhyLevel je dopravován na staveniště autodomíchávači s přepravní kapacitou max. 8 m3 

směsi, je připravený k okamžitému použití a do konstrukce je ukládán pomocí šnekových čerpadel 
s gumovými hadicemi průměru 50 mm. Kapacita šnekového čerpadla: 6 – 14 m3 přečerpané směsi/h 
(v závislosti na vzdálenosti a výšce). Směs lze na místo určení běžně čerpat do vzdálenosti až 180 m 
nebo do výšky 30 pater. 

Dispozice stavby Pro realizaci litých potěrů AnhyLevel je nutná následující připravenost staveniště: 
 příjezdová komunikace musí splňovat šířku a únosnost pro automíchače (do max. hmotnosti 

32 tun včetně směsi, 4 nápravy) 
 místo pro čerpadlo (rozměry většího přívěsného vozíku za osobní auta) 
 není nutná přípojka elektriky 
 především v zimním období je dobré mít v blízkosti (do 20 m) běžnou přípojku vody, pakliže 

není přípojka k dispozici, je třeba na tento fakt upozornit před započetím výroby 
Díky tomu že se jedná o čistou a bezodpadovou technologii, je ukládku možné realizovat i v centru 
měst. 
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Konzistence směsi Je nutné dodržet předepsanou konzistenci (tekutost) směsi: 24 cm (+/- 2 cm). 
Tekutost směsi se určí před počátkem lití AnhyLevel tzv. rozlivovou zkouškou*. K dosažení 
předepsané konzistence (max. 26 cm) lze na stavbě použít čistou vodu. Nepřípustné je přidávání 
jakýchkoliv přísad na staveništi (plastifikačních, „nemrznoucích“ apod.). Konzistenci směsi je vhodné 
přizpůsobit tloušťce nalévané vrstvy a teplotě. V případě úpravy konzistence je po každém přidání 
čisté vody nutno směs dostatečně promíchat dle pravidla: 1 min/ 1 m3, minimálně však 5 min. 
Nedostatečné promísení po naředění směsi může ovlivnit konečnou kvalitu produktu.  
 
 
 
 
 
 
V případě aplikace na podlahové topení je vhodné konzistenci držet v rozmezí 22 – 23 cm. V případě 
vyšších konzistencí existuje riziko vzniku nerovností (prorýsování systémových desek podlahového 
topení). 

Ukládání potěru Při ukládání litého potěru AnhyLevel je třeba brát v úvahu dobu zpracovatelnosti směsi a tomu 
přizpůsobit velikost pracovního záběru a logistiku objednávání směsi (s přihlédnutím k délce dopravy). 
Na začátku čerpání se musí do plastového kbelíku chytit vápenný kal určený k rozjetí čerpadla (nesmí 
být nalit do plochy!). Litý potěr AnhyLevel je nutné nalévat rovnoměrně z maximální výšky 20 cm od 
ústí hadice do výšky nivelačních šablon, které jsou rozmístěny s rozestupy max. 2m, nebo laseru. 
Následuje odvzdušnění a znivelování potěru (dbát na směr hutnění ↑↓, nikoliv ↔ ) pomocí natřásacích 
latí ve třech krocích (dva kolmé směry hutnění až k podkladu, třetí hutnění je pouze finální – 
povrchové odvzdušnění a zarovnání potěru**). Obecně je doporučeno hutnit po jednotlivých 
místnostech, či co nejmenších možných celcích, a hutnit v co nejčerstvějším stavu. V případě tvorby 
pěny na povrchu potěru se doporučuje tuto pěnu stáhnout latěmi na jedno místo a odstranit. 

Podlahové topení Při lití potěru AnhyLevel na podlahové topení dbát na důkladné podlití a setřesení topného vedení, aby 
pod ním nezůstávaly vzduchové bublinky. U výrobce topného systému ověřit kompatibilitu s litým 
potěrem na bázi síranu vápenatého. 

Rovinnost Při dodržení optimální tekutosti litého potěru AnhyLevel a technologických pokynů ukládky je 
dosažena rovinatost s maximální odchylkou 2 mm/2 m. Dle aktuálně platné ČSN 744505 je 
odpovědnou osobou za stanovení limitní rovinnosti této podlahové vrstvy projektant, proto všem 
zákazníkům doporučujeme před započetím prací požadavky na rovinnost konzultovat se zadavateli.  

Ostatní doporučení Při realizaci se doporučuje označit místo v potěru s nejvyšší vrstvou anhydritu pro budoucí měření 
zbytkové vlhkosti. 

 * Provádí se kónusem s dolní podstavou 100 mm, horní 70 mm a výškou 60 mm na lehce navlhčené nenasákavé 
podložce 
** Může být provedeno pomocí kartáčových střásacích latí 

  
Zrání a příprava na pokládku finální vrstvy: 

  
Ochrana potěru Ihned po nalití je nutné minimálně na dobu 48 hodin uzavřít stavbu, zabránit průvanu a lokálnímu pro-

hřívání potěru např. slunečním svitem. 

Zrání a vysychání Konečných vlastností litých potěrů AnhyLevel je dosaženo po 28 dnech a vyschnutí pod 1 % hm. Po 
48 hodinách od nalití potěru je třeba umožnit pozvolné vysychání potěru dostatečnou ventilací, 
temperováním stavby, případně kondenzačními vysoušeči vzduchu. Nepoužívat lokální zdroje tepla 
(horkovzdušné fukary apod.) → nerovnoměrné vysychání = riziko prasklin. Průběh vysychání potěrů 
AnhyLevel  je silně závislý na teplotě a vlhkosti prostředí, nelze zobecnit délku vysychání (ta je dále 
nepřímo úměrná tloušťce nalévané vrstvy). V případě nepříznivých klimatických venkovních podmínek 
(mráz, trvalý déšť) je vhodné místnosti temperovat, ale větrat pouze nárazově několikrát denně. 

Povrch potěru Na povrchu litého potěru AnhyLevel se v závislosti na tekutosti potěru a tloušťce ukládané vrstvy 
může vytvořit tzv. odloučená vrstva (tzv. „šlem“), kterou je v závislosti na použitém druhu finální vrstvy 
podlahy vhodné po vyschnutí mechanicky odstranit zametením, jemným přebroušením apod. 
V odloučené vrstvě mohou při vysychání vzniknout prasklinky – nejde o konstrukční trhliny (nezasahují 
do potěru). Včasné odstranění „šlemu“ urychluje vysychání potěru. 

Pochůznost  
a zatížitelnost 

Litý potěr AnhyLevel je pochůzný po 24–48 hodinách od nalití v závislosti na teplotě a vlhkosti 
prostředí. Částečná zatížitelnost je běžně dosahována po 4–5 dnech (lehké stavební práce bez 
bodového zatížení). Montáže stěnových přepážek – po cca 7 dnech (opět dle teploty a vlhkosti). 

tloušťka nalévané vrstvy např. 35 mm … vhodné rozlití např. 26 cm 
tloušťka nalévané vrstvy např. 70 mm … vhodné rozlití např. 22 cm 
teplota při lití např. 26 °C  … vhodné rozlití např. 25 cm 
teplota při lití např. 4 °C  … vhodné rozlití např. 23 cm 



 

 

 

 

 

 

Novým vydáním pozbývá staré platnost 

Technický list – AnhyLevel 
Strana: 
5/5 
 
Aktualizace: 
02/2013 

 

 
CEMEX Czech Republic, s.r.o., Siemensova 2716/2, 155 00 Praha 5, Stodůlky 

IČO: 27892638 / DIČ: CZ27892638, tel.: (+420) 800 11 12 12,  
www.specialni-produkty.cz 

 

Podlahové topení Podlahové topení lze spustit nejdříve po 7 dnech od nalití potěru v pozvolném režimu náběhu 
teplot. (první 2 dny maximální teplota na vstupu 20 °C, teplotu zvyšovat ve dvoudenních krocích o 
max. 5 °C, nejvyšší teplota 50 °C (60°C pro elektrické podlahové topení), snižování teplot opět 
v postupných krocích až do úplného vyschnutí). 

Pokládka finální 
vrstvy podlahy 

AnhyLevel je vhodný pro ukládku všech typů nášlapných vrstev bez nutnosti provádět dodatečné 
úpravy povrchu (např. stěrkování), výjimkou mohou být tenkovrstvé podlahoviny (např.: PVC, linolea 
apod.), které mají vyšší nároky na hladkost a rovinatost povrchu než požaduje norma. Před pokládkou 
nášlapné vrstvy je nutné změřit zbytkovou vlhkost potěru, doporučená maximální hodnota (pokud 
firma realizující tuto svrchní vrstvu nepožaduje jinak):  

 u nepropustných podlahovin (PVC, laminát apod.) + parkety do 0,5 % 
 u propustných vrstev (koberce, keramika apod.) do 1,0 % 
 vytápěné potěry do 0,3 % 

V případě lepení finálních vrstev se obecně doporučují flexibilní lepící hmoty, především u vytápěných 
potěrů. Dále je nutné ověřit kompatibilitu lepící hmoty s potěry na bázi síranu vápenatého u výrobce. 

Sanace podlah Pokud se v potěru i přes veškerá opatření objeví praskliny, lze je sanovat následujícím způsobem 
(odborně opravené trhliny nemají vliv na funkčnost podlahy): 

 potěr vysušit, vysát prach z trhlin 
 u lokálních vlasových trhlin, kde se kraje praskliny mezi sebou výškově nehýbou – trhlinky 

zalít reakční pryskyřicí (epoxidovou nebo polyuretanovou), nechat zaschnout a přebrousit 
 u větších trhlin – provést zářezy kolmo k trhlině ve vzdálenosti 20 – 30 cm, zářezy a trhliny 

zaplnit reakční pryskyřicí (v případě trhlin > 1 mm smíchat s minerálním plnivem – např. 
kamennou moučkou, jemným pískem apod.), do zářezů vtlačit ocelové profilované sponky, 
povrch zasypat kamennou moučkou nebo pískem, nechat zaschnout a přebrousit 

Likvidace zbytků Jako u materiálů obsahující cementové pojivo, odvoz na skládku stavební suti. 
 

Ostatní technické parametry potěrů AnhyLevel 

  
  

 

Vlastnost Hodnota Poznámka 

Objemová hmotnost čerstvé směsi 2100–2200 kg/m3 dle lokality výrobního závodu 
Objemová hmotnost zatvrdlé 
směsi 

2000–2100 kg/m3 dle lokality výrobního závodu 

Doba zpracovatelnosti do 4 hodin 
po této době dochází ke zhoršení 
konečných vlastností 

Maximální zrnitost 4 mm  

Hodnota smrštění do 0,03 mm/m  do vyschnutí 

Hodnota rozpínání do 0,1 mm/m do vyschnutí 

Konzistence čerstvé směsi tekutá 24 cm (+/-2 cm) zkouškou rozlití 

Hodnota pH > 7  

Reakce na oheň třída A1 nehořlavý stavební materiál 

Teplotní roztažnost cca 0,012 mm/m.K  

Součinitel tepelné vodivosti λ 1,4 –1,8 W/m.K  

Chemická reakce koroduje kovy v čerstvém stavu reakce s hliníkem 

  

Kontrola kvality 
 

Společnost Cemex Czech Republic, s.r.o. zajišťuje stálou kontrolu vstupních materiálů, výrobních 
zařízení a postupů i konečných vlastností výrobků v rozsahu certifikátu systému řízení managementu 
jakosti ČSN EN ISO 9001:2009. Kvalita čerstvých i zatvrdlých potěrů AnhyLevel je zkoušena v síti 
vlastních i nezávislých akreditovaných laboratoří. 

Upozornění 
výrobce: 
 

Společnost CEMEX Czech Republic, s.r.o. nese záruku za kvalitu směsi a dodržení všech 
deklarovaných vlastností. Za kvalitu provedení a parametry podlahových konstrukcí v souladu 
s příslušnými normami nese záruky zhotovitel (firma provádějící ukládku). Výše uvedené podmínky 
pro plánování, přípravu, provádění a finalizaci jsou v případě řešení problémů a reklamací brány jako 
závazné.  
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Výrobek: Litá cementová pěna s polystyrenem POROFLOW FS (lehká tekutá směs cementové malty, 
polystyrénové drtě a stabilní technické pěny) je určený k použití jako výplňový, vyrovnávací a tepelně i 
zvukově izolační materiál do vnitřních podlahových konstrukcí, střech, různých druhů stavebních dutin 
apod. Vyrábí se na betonárnách společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o., je dopravován 
automíchači v tekuté konzistenci připravený k okamžitému použití. Složení výrobku: cementové pojivo, 
hydraulické příměsi, polystyren, chemické přísady, vzduchové póry tvořené hutnou pěnou, voda a dle 
třídy i jemnozrnné kamenivo frakce 0–4 mm. POROFLOW FS je vyráběn dle objemové hmotnosti 
v suchém stavu: 

 
 

Obchodní název Objemová hmotnost (v suchém stavu) Pevnost v tlaku * 

POROFLOW FS 300 300 kg/m3   (+/-50 kg/m3) min. 0,3 MPa 

POROFLOW FS 400 400 kg/m3   (+/-50 kg/m3) min. 0,4 MPa 

POROFLOW FS 500 500 kg/m3   (+/-50 kg/m3) min. 0,5 MPa 

* po 28 dnech, ve vysušeném stavu 

Oblast použití: POROFLOW FS se používá ve všech typech bytové, občanské i průmyslové výstavby, 
v novostavbách i rekonstrukcích. POROFLOW FS jednoduše vyplní a vyrovná jakýkoliv podklad, 
dutiny a složité půdorysy bez nároku na zdlouhavé vyskládávání klasickým polystyrenem a jinou 
přípravu. Samonivelační vlastnost POROFLOW FS zaručuje rovnou plochu pod anhydritový nebo 
cementový potěr, kdy nedochází ke zbytečné nadspotřebě anhydritu z důvodu kolísajících výšek. Dále 
lze POROFLOW FS použít pro výplně střech, balkónů apod. POROFLOW FS je jako podklad díky 
minimální míře stlačitelnosti vhodný i do více zatěžovaných podlah. Bez případné ochrany není 
vhodný k použití do exteriéru a jako finální vrstva podlah. POROFLOW FS vykazuje plošnou pevnost, 
není určen pro bodové zatížení bez svrchní roznášecí vrstvy. 

Plánovací předpoklady a stavební připravenost před realizací: 

Výztuž Do POROFLOW FS se nezabudovává žádný druh výztuže, materiál nemá konstrukční pevnost a díky 
vysoké pórovitosti má zanedbatelné objemové změny (nevznikají smršťovací trhliny). 

Teploty  Minimální vnitřní teplota při lití a zrání pěnobetonu:   > 5 °C 
 Maximální vnitřní teplota při lití a zrání pěnobetonu:  < 30 °C 
 Minimální venkovní teplota při dopravě a čerpání pěnobetonu: 0 °C 

Ochrana směsi Je nutné zabránit rychlému odparu vody z POROFLOW FS po realizaci, ochránit před promrznutím, 
intenzivním slunečním zářením, deštěm apod. 

Dilatace a spáry Nejsou třeba žádné dilatace s výjimkou stavebních spár převzatých z ostatních konstrukcí. 

Příprava podkladu Podklad musí být utěsněn tak, aby nedocházelo k protečení tekuté směsi např. do spodních pater 
(různé prostupy, spáry mezi panely apod.). Při zachování doporučené minimální tloušťky POROFLOW 
FS není nutné podklad penetrovat nebo používat separační folii. Těsně před aplikací LPSB je vhodné 
nasákavé materiály (beton, hurdisky apod.) navlhčit vodou (nesmí však být kaluže). 

Minimální tloušťky Minimální doporučená tloušťka ukládaného POROFLOW FS je 40 mm.  

Maximální tloušťky POROFLOW FS lze použít v libovolné vrstvě, nad 200 mm je však nutno počítat s poklesem výšky do 
2 %. 

Realizace litého pěnobetonu: 

Doprava a čerpání POROFLOW FS je dopravován na staveniště automíchači s přepravní kapacitou max. 8 m3 směsi, je 
připravený k okamžitému použití a do konstrukce je ukládán pomocí šnekových čerpadel s gumovými 
hadicemi průměru 50 mm. Kapacita šnekového čerpadla: 8 – 14 m3 přečerpané směsi/h (v závislosti 
na vzdálenosti a výšce). Směs lze na místo určení běžně čerpat na vzdálenost až 200 m a do výšky 
20 patrového domu. 

Dispozice stavby Pro realizaci POROFLOW FS je nutná následující připravenost staveniště: 
 příjezdová komunikace musí splňovat šířku a únosnost pro automíchače (do max. hmotnosti 

25 tun včetně směsi, 4 nápravy) 
 místo pro čerpadlo (rozměry většího přívěsného vozíku), cca 4 x 2 m 
 pro čerpadlo není nutná přípojka elektřiny 
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Konzistence směsi Je nezbytné dodržet předepsanou konzistenci (tekutost) směsi: 20 – 24 cm. Tekutost směsi se určí 
před počátkem lití rozlivovou zkouškou*. Na stavbě lze v případě potřeby použít k úpravě konzistence 
čistou vodu podle pravidla 1 cm potřebného rozlití = 3 l vody na 1 m3 směsi. V případě ředění na 
stavbě je nutné směsi nechat promísit v automíchači minimálně po dobu 5 minut, nebo dle pravidla 
1m3=1 min. Nepřípustné je přidávání jakýchkoliv přísad na staveništi (plastifikačních, „nemrznoucích“ 
apod.) jinými osobami než obsluhou čerpadla nebo technologem (laborantem) výrobce. Konzistenci 
směsi přizpůsobit tloušťce nalévané vrstvy (menší vrstva = větší tekutost a naopak). Směs je 
dodávána v konzistenci vhodné pro pokládku do podlahového souvrství. Na výslovnou žádost 
zákazníka (specifikovanou v písemné objednávce) lze směs dodat v konzistenci umožňující pokládku 
do spádu až 8%. Před započetím realizace je vždy nutné zapsat konzistenci a veškeré množství 
přidané vody na dodací list materiálu a to tak, že hodnoty budou uvedeny na všech kopiích dodacích 
listů. V případě, že hodnota konzistence nebo množství přidané čisté vody nebude zákazníkem na 
dodací list zapsáno, bude na tuto skutečnost brán zřetel v případě reklamací. 

Ukládání Při ukládání POROFLOW FS je třeba brát v úvahu dobu zpracovatelnosti směsi a tomu přizpůsobit 
velikosti pracovního záběru a logistiku objednávání směsi (s přihlédnutím k délce dopravy). 
POROFLOW FS se nalévá do výšky nivelačních šablon nebo laseru, následuje znivelování směsi 
pomocí střásacích tyčí (dbát na směr hutnění ↑↓, nikoliv ↔ ) nebo prosté srovnání latí. 

 * Provádí se kónusem s dolní podstavou 100 mm, horní 70 mm a výškou 60 mm na navlhčené podložce 

Zrání a příprava na pokládku roznášecí vrstvy: 

Zrání a vysychání Uložený POROFLOW FS není vhodné ošetřovat vodou jako jiné betonové prvky. Po 2-3 dnech od 
nalití POROFLOW FS je vhodné pomoci vysychání dostatečnou ventilací, případně temperováním 
stavby. Průběh vysychání POROFLOW FS je silně závislý na teplotě a vlhkosti prostředí a dále na 
tloušťce nalévané vrstvy. Konečných vlastností POROFLOW FS je dosaženo po 28 dnech a e 
vysušeném stavu. 

Pochůznost  
 

POROFLOW FS je opatrně pochůzný po cca 48-72 hodinách od nalití v závislosti na teplotě a vlhkosti 
prostředí, povrch je až do aplikace následné roznášecí vrstvy nutné chránit před bodovým zatížením. 
Povrch rozhodně není vhodný pro stavbu lešení, či jiných obdobných konstrukcí. Případný požadavek 
na kotvení do POROFLOW FS musí být předem konzultován s výrobcem směsi. 

Likvidace zbytků Jako ostatní stavební odpad (materiál obsahující cementové pojivo) – odvoz na skládku stavební suti. 

Ostatní technické parametry litého pěnobetonu 

  
 

Vlastnost Hodnota Poznámka 

Doba zpracovatelnosti do 2 hodin 
po této době dochází ke zhoršení 

konečných vlastností 
Maximální zrnitost 4 mm  

Konzistence čerstvé směsi tekutá max. 24 cm zkouškou rozlití 

Reakce na oheň třída A1 nehořlavý stavební materiál 

Součinitel tepelné vodivosti λ = 
W/(m.K) 

0,068/0,086/0,107 
dle třídy objemové hmotnosti 

300/400/500 

 Další parametry těchto směsí jsou k dispozici na požádání. 

Kontrola kvality 
 

Společnost CEMEX Czech Republic s.r.o. zajišťuje stálou kontrolu vstupních materiálů, výrobních 
zařízení a postupů i konečných vlastností výrobků v rozsahu certifikátu systému řízení managementu 
jakosti ČSN EN ISO 9001:2001.  

Upozornění 
výrobce: 
 

Společnost CEMEX Czech Republic, s.r.o. nese záruku za kvalitu směsi a dodržení všech 
deklarovaných vlastností. Za kvalitu provedení a parametry podlahových konstrukcí v souladu 
s příslušnými normami nese záruky zhotovitel (firma prováděcí ukládku). Výše uvedené podmínky pro 
plánování, přípravu, provádění a finalizaci jsou v případě řešení problémů a reklamací brány jako 
závazné.  

 



Technický list 06.77f Rychle tvrdnoucí lepidlo na obklady a dlažbu
FAST FLEX – C2FT

Výrobek Cementové lepidlo k lepení
velkoformátových), dlažeb a mozaik v interiérech i exteriérech, na podlahy a 

podkladu), na staré podlahy z mramoru nebo 

12004:2007 +A1:2012

Vlastnosti
Pochozí po 4 hod.*;

Vysoce flexibilní, s vysokou ;
Vysoká pevnost v tahu i tlaku;
Se sníženým skluzem (T);
Rychle tvrdnoucí (F)

Použití - Lepení keramických obk , dlažeb z
omítku beton, pórobeton, i neomítnuté zdivo

-

- Do interiéru i exteriéru;
- Lepení dlažby na b

– Tekutou lepenku;
K

Balení Pytel 12 kg
Barva Šedá

Technické údaje
Základ -

Objem ho
lepidla

kg/m3 1 500

min 30
Opravy min 5 – 15 (po nanesení)

Tepelná odolnost °C -30 /+70 (po vytvrzení)
°C + 5 / +25 (pro vzduch i podklad)

Prvotní ta MPa (N/mm2) nejvýše po 6 hodinách
Vysoká p MPa 2)

Vysoká t MPa 2)

t po 
cyklech zmrazení - rozmrazení

MPa 2)

Vysoká tah
tepelném stárnutí

MPa 2)

Doba zavadnutí: Tahová MPa 2)

Skluz mm 0,5 (EN 1308: 1996)
hod 6

Spárování dlažby hod 6



Technický list 06.77f Rychle tvrdnoucí lepidlo na obklady a dlažbu
FAST FLEX – C2FT

Plné zatížení dny 28
lit. viz. obal
kg/m2 2,5

4,0
6,0

- obklad
- obklad

betonové zálivky podlahovém 

3,5 lepení izolantu

Omezení Mimo jiné není vhodné pro lepení za nízkých teplot pod +5°C a 
– sušením

Cementové lepidlo by anhydritovým 

Podklad
prachu, mastnot a oleje. Savé podklady 
S2802A nebo S-

-T70). Pokud 
se uvažuje použití akrylátových a 
penetr . Pro ukládání nejsou vhodné 

Rozmíchání K
pitnou vodou v množství (viz. obal)

v hladkou homogenní hmotu a nechat 5
e vhodné použít 

Zpracování lepidlo nanese v

Kontaktní plocha v interiéru mezi prvkem a podkladem musí být více jak 65%, 

provádí!!! Doba, po 
kterou je možné obklady a dlažbu 0 minut. Za 

(viz. tabulka .
V lepidlo zavadne, je v
seškrábnout. Obkl hodinách a dlažbu 

dlaždici tenkou vrstvu lepidla hladkou stranou hladítka. Tlustší vrstvu lepidla 
pak naneste na podklad hladkou stranou hladítk



Technický list 06.77f Rychle tvrdnoucí lepidlo na obklady a dlažbu
FAST FLEX – C2FT

z
ody vzniklé nesprávným použitím výrobku.

Materiál: ihned vodou

f».
Aktualizace Aktualizováno dne: 01.08.2014 Vyhotoveno dne: 01.08.2014

*Výrobek je po

Uvedené informace a p
zkušenostech, výzkumu a objektivním

e a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za 
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. 

ení.



Příloha č. 4. – Specializace - Statika

Statický výpočet  únosnosti stropu

1: Popis Konstrukce:                                            Prefabrikovaný železobetonový strop z předpjatého betonu spiroll

Šířka jednoho dílce 1200 mm

Předpokládaná výška 250

2: Geometrie :





3: Zatížení:

a) zatížení stálé

Hmotnost Tloušťka Hmotnost zat.šířka Char. Zatížení

(kN/m3) (m) (kN/m2) (m) (kN/1,2m)

Vinea kingsize 4,1 0,005 0,0205 1,2 0,0246

Akuizol 1,45 0,009 0,01305 1,2 0,01566

S1 Anhydridový potěr 20 0,04 0,8 1,2 0,96

laminátová podlaha Mirelon pás tl. 5 mm. 0,25 0,005 0,00125 1,2 0,0015

Poroflow FS 400 4 0,1 0,4 1,2 0,48

Spiroll panel 250 3,97 1,2 4,764

Podhled rigips 0,12 1,2 0,144

celkem 5,3248 6,38976

Bezpečnostní součinitel 8,626176

Konstrukce Hmotnost Tloušťka Hmotnost zat.šířka Char. Zatížení

(kN/m3) (m) (kN/m2) (m) (kN/1,2m)

Rako GAT2J155S 17,5 0,0068 0,119 1,2 0,1428

AD 510 Plus 11,5 0,005 0,0575 1,2 0,069

Penetrace PE 201 0,02 0,0001 0,000002 1,2 0,0000024

S2 Anhydridový potěr 20 0,04 0,8 1,2 0,96

Keramická podlaha muži Mirelon pás tl. 5 mm. 0,25 0,005 0,00125 1,2 0,0015

Poroflow FS 400 4 0,1 0,4 1,2 0,48

Spiroll panel 250 3,97 1,2 4,764

Podhled rigips 0,12 1,2 0,144

celkem 5,467752 6,5613024

Bezpečnostní součinitel 8,85775824

Konstrukce Hmotnost Tloušťka Hmotnost zat.šířka Char. Zatížení

(kN/m3) (m) (kN/m2) (m) (kN/1,2m)

Rako WaTMB042 20,7 0,0068 0,14076 1,2 0,168912

AD 510 Plus 11,5 0,005 0,0575 1,2 0,069

S3 Penetrace PE 201 0,02 0,0001 0,000002 1,2 0,0000024

Keramická podlaha ženy Anhydridový potěr 20 0,04 0,8 1,2 0,96

Mirelon pás tl. 5 mm. 0,25 0,005 0,00125 1,2 0,0015

Poroflow FS 400 4 0,1 0,4 1,2 0,48

Spiroll panel 250 3,97 1,2 4,764

Podhled rigips 0,12 1,2 0,144

celkem 5,489512 6,5874144

Bezpečnostní součinitel 8,89300944

Váha příček

Podélné zatížení příčkami

S4 Konstrukce objem hmotnost hmotnost délka celková Char. Zatížení

(m3) (kg/m3) (kg) (m) (kN/1,2m)

jádrová omítka 082j 0,20475 1500 307,125

zdivo ytong příčka 150 3,071 500 1535,5

Rako WaTMB042 0,1433 1290 184,857

AD 510 Plus 0,1023 1150 117,645

celkem 2145,127 5,85 3,666883761

Bezpečnostní součinitel 4,950293077

S5 Konstrukce objem hmotnost hmotnost délka Char. Zatížení

(m3) (kg/m3) (kg) (m) (kN/1,2m)

jádrová omítka 082j 0,55475 1500 832,125

zdivo ytong příčka 150 4,2 500 2100

celkem 2932,125 8 3,66515625

Bezpečnostní součinitel 4,947960938

s6 Konstrukce objem hmotnost hmotnost délka Char. Zatížení

(m3) (kg/m3) (kg) (m) (kN/1,2m)

zdivo ytong příčka 2,1 500 1050

Rako GAT2J155S 0,1428 1170 167,076

AD 510 Plus 0,105 1150 120,75

celkem 1337,826 6 2,22971

Bezpečnostní součinitel 3,0101085

Příčné zatížení příčkami

F1 Konstrukce objem hmotnost hmotnost zatížení

(m3) (kg/m3) (kg) (N)

jádrová omítka 082j 0,0042 1500 6,3 63

zdivo ytong příčka 0,021 500 10,5 105

celkem 168

Bezpečnostní součinitel 226,8

F2 Konstrukce objem hmotnost hmotnost zatížení

(m3) (kg/m3) (kg) (N)

jádrová omítka 082j 0,0021 1500 3,15 31,5

zdivo ytong příčka 0,0315 500 15,75 157,5

Rako WaTMB042 0,00147 1290 1,8963 18,963

AD 510 Plus 0,00104 1150 1,196 11,96

celkem 219,923

Bezpečnostní součinitel 296,89605

Konstrukce



F3 Konstrukce objem hmotnost hmotnost zatížení

(m3) (kg/m3) (kg) (N)

jádrová omítka 082j 0,038759 1500 58,1385 581,385

zdivo ytong příčka 0,59325 500 296,625 2966,25

celkem 3547,635

Bezpečnostní součinitel 4789,30725

F4 Konstrukce objem hmotnost hmotnost zatížení

(m3) (kg/m3) (kg) (N)

jádrová omítka 082j 0,04165 1500 62,475 624,75

zdivo ytong příčka 0,624 500 312 3120

celkem 3744,75

Bezpečnostní součinitel 5055,4125

F5 Konstrukce objem hmotnost hmotnost zatížení

(m3) (kg/m3) (kg) (N)

jádrová omítka 082j 0,0381 1500 57,15 571,5

zdivo ytong příčka 0,3815 500 190,75 1907,5

celkem 2479

Bezpečnostní součinitel 3346,65

F6 Konstrukce objem hmotnost hmotnost zatížení

(m3) (kg/m3) (kg) (N)

jádrová omítka 082j 0,0416 1500 62,4 624

zdivo ytong příčka 0,6247 500 312,35 3123,5

Rako GAT2J155S 0,0259 1170 30,303 303,03

AD 510 Plus 0,019 1150 21,85 218,5

celkem 4269,03

Bezpečnostní součinitel 5763,1905

F7 Konstrukce objem hmotnost hmotnost zatížení

(m3) (kg/m3) (kg) (N)

jádrová omítka 082j 0,091 1500 136,5 1365

zdivo ytong příčka 0,1365 500 68,25 682,5

celkem 2047,5

Bezpečnostní součinitel 2764,125

b)zatížení užitné

gk=3*1,2=3,6 kN/m2

gd=1,5*3,6= 5,4 KN/m2



4: Návrh stropního dílce Spiroll 250



5:Posouzení:

Výpočet MSÚ:

P1

P2

P3

P4

P5

Med = 144,74 kN*m < Mrd = 198 kN* m = vyhoví

Výpočet MSP: vznik trhlin

P1



P2

P3

P4

P5

Med =104,75 kN*m < Mrd = 163,2 kN* m = vyhoví

MSP-průhyb

P1

P2

P3



P4

P5

δ=10,9 mm ≤ (l/250)=(8000/250)= 32 mm = Vyhoví





Statické Posouzení únosnosti kotvy

1: Popis konstrukce: provětrávaná fasáda z desek Cemrit Cembonis

návrh a posouzení ocelového šroubu

4 šouby na 1 m2

2: geometrie:



3: Zatížení:

Vlastní tíha: Ocelový T profil 2,5 kg

Fasádní desky cembrit Cembonit 13,4 kg *m2

15,65 kg →x1,35= 21,127 kg=0,211 kN

Zatížení větrem:

součinitel zatížení: у= 1,5

kategorie terénu: III

Rychlost a tlak větru: Vb= Dcir*C season*Vb˳

1*1*25

25 m*s-1

výška konstrukce : h=13m=ze=zi(konzervativně)

Součinitel drsnosti terénu:  Z0=0,3

Z0II= 0,05m

Zmin= 5m

Kr= 0,19*(Z0/ZOII)^0,07= 0,19*(0,3/0,05)^0,007=0,2153 součinitel drsnosti

Cr(z)=Kr*In(Z/Zo)= 0,2153*In(13/1)=0,811786

Součinitel ortografie C0(z)=1

Charakteristická Rychlost větru: Vm=Cr(z)*C0(z)*Vp=0,8117*1*25=20,29 m*s-1

Intenzita turbulence: Iv(z)*(KI/C0z*In(z*z0))=1/1*In(13/1)=0,2653

δ=1,25 kg/m3

maximální charakteristický tlak:

qp(z)=Ce(z)*qb=2,8571*257,3=735,53N*m-2=0,74 KN*m-2

qb=0,5*1,25*20,29^2=257,3 kn*m-2

Coučinitel expozice

Ce(z)=[1+7*0,2653]*1^2*1^2=2,8571



Příčný vítr: h/d=13/9=1,44

C
A
pe= -1,4 WA=-1,184 kNm-2 WA´=-0,814 kNm-2

C
B
pe= -1,1 WB=-0,962 kNm-2 WB´=-0,592 kNm-2

C
D
pe= 1 WD=0,592 kNm-2 WD´=0,962 kNm-2

C
E
pe= -0,522 WE=-0,534 kNm-2 WE´=-0,164 kNm-2

B D E

2,06

Podélný vítr: e=min(b;2h)=9m

e/5 a˃d oblast ABC Cpi
+
=0,2

h/d=13/34,7=0,3746 Cpi
-
=-0,3

C
A
pe= -1,4 WA=-1,184 kNm-2 WA´=-0,814 kNm-2

C
B
pe= -1,1 WB=-0,962 kNm-2 WB´=-0,592 kNm-2

C
C
pe= -0,5 WC=-0,518 kNm-2 WC´=-0,148 kNm-2

C
D
pe= 1 WD=0,592 kNm-2 WD´=0,962 kNm-2

C
E
pe= -0,33 WE=-0,392 kNm-2 WE´=-0,022 kNm-2

Max sání: WKA = 1,5*WA=-1,776kNm-2

D

A

6,94

E

C

B

A



4: Návrh kotvy a hmoždinky:

Návrh kotev: Zatloukací hmoždinka HIT M 6 mm

Nr=0,4 kN (porobeton)

 šroub: d=6mm fub=400 Mpa

A=28,26 mm2 Fu=360Mpa

As=19,5 mm2 yMb= 1,25

d0=8mm

střihová plocha=1

5:Posouzení:

únosnost v tahu (přetržení):

FtRd=(0,6*fub*As)/Ymb=(0,6*400*19,5)/1,25=3,744 kN

FtSd=1,776/4=0,44 kN

FtRd=3,744 kN ˃ FtSd=0,44 kN = Vyhoví

únosnost v tahu ( protlačení hlavy šroubu):

BpRd=(0,6*л*dm*tp*fu)/ymb=(0,6*3,14*8*0,6*360)1,25=3,255 kN

BpSd=1,776 /4= 0,44 kN

BpRd=3,255 kN ˃ BpSd= 0,44 kN = Vyhoví

únosnost v tahu (vytržení hmoždinky):

Rd = (Nr*n)/*ymb= (0,4*4)/1,25=1,28 kN

Sd=1,776/4=0,44 kN

Rd= 1,28 kN  ˃ Sd= 0,44 kN = Vyhoví

únosnost ve smyku (přestřižení)

FvRd= n*((0,6*fub*a)/yMb)=1*((0,6*400*28,26)/1,25=5,425 kN

FvSd= 0,211/4=0,052 kN

FvRd=5,425 kN ˃ FvSd=0,052 kN = Vyhoví



únosnost ve smyku (otlačení základního materiálu)

FbRd=(2,5*α*fu*d*t)/yMb=(2,5*1*360*6*6)/1,25=25,92 kN

FbSd= 0,211/4=0,052 kN

FbRd=25,92 kN ˃ FbSd=0,052 kN = Vyhoví


