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Anotace : 

Tématem bakalá�ské práce je technologický postup provád�ní zateplení objektu lehkou 

prov�trávanou fasádou. Práce zahrnuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení 

objektu novostavby a provád�cí dokumentaci prov�trávané fasády, v rámci které jsou �ešeny 

typické detaily. Pro prov�trávanou fasádu je použito materiálové �ešení z CETRIS desek na 

hliníkový rošt. Z práce vyplývají zásady pro realizaci, dot�ené normy a zákony, které se dané 

problematiky týkají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotace : 

The theme of this work technological proces of executing of thermal insulation of 

building by lightweight ventilated facade. The work includes project documentation for 

building permit for new building and executive drawing of  lightweight ventilated facade in 

which there are solved typical details. Material solution used for ventilated facade is from 

CETRIS boards on aluminium profiles. Basic principles for realization, codes and laws 

included in this matters are explained. 
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1. Identifika�ní údaje  

1.1. Identifika�ní údaje stavby 

 
a) Název stavby  

Bytový d�m Libiš 
 

b) Místo stavby  

Adresa :   ulice Vojt�šská, 277 11 Libiš  

Katastrální území :  Libiš 703621 

Parcela �íslo :   443/2 

 

c) P�edm�t projektové dokumentace 

 P�edm�tem projektové dokumentace pro stavební povolení je novostavba bytového 
domu. Stavba má celkem �ty�i podlaží, p�i�emž t�i podlaží jsou nadzemní a jedno podlaží je 
podzemní. Objekt je zast�ešen plochou st�echou. 

 

1.2. Identifika�ní údaje stavebníka 

 

Název stavebníka:    Postavil a Zbo�il spol s r.o. 

Adresa:     Jedová 326, Neratovice 277 11 

Telefon:     797 015 356 

Zastupující osoba:    Ing. František Schopný 

 

1.3. Identifika�ní údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Název:      Martin Uher 

Adresa:     V Hájích 348, Neratovice 

Telefon:     777 135 246 

Mail:      martin.uher.st@vsb.cz  

 

Vedoucí projektu:                                        Ing. Ji�í Teslík 

Architektonické a stavební �ešení:             Martin Uher 
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Statika stavebních konstrukcí:  není p�edm�tem bakalá�ské práce   

Požárn� bezpe�nostní �ešení:  není p�edm�tem bakalá�ské práce 

Technika prost�edí staveb:   není p�edm�tem bakalá�ské práce 

Vytáp�ní a zdravotechnika:  není p�edm�tem bakalá�ské práce 

Elektroinstalace:    není p�edm�tem bakalá�ské práce 

Vzduchotechnika:    není p�edm�tem bakalá�ské práce 

 

2. Seznam vstupních podklad� 

• Katastrální mapa 
• Fotodokumentace a osobní pr�zkum 
• Platné normy a p�edpisy 

3. Údaje o území  

a) Rozsah �ešeného území 

Pozemek pro novostavbu bytového domu je v sou�asné dob� bez využití. Na parcele 
se nenacházejí žádné objekty. Parcela je rohová, sev�ená mezi ulicemi Hrani�ní a Vojt�šská. 
Dle územních plán� m�sta Libiš je tento pozemek ur�en smíšenou bytovou zástavbu, �emuž 
ú�el objektu vyhovuje. 

 

b) Údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památková rezervace, 
památková zóna, zvlášt� chrán�né území, záplavové území apod.) 

 

Památková ochrana 

 Stavební parcela se nalézá mimo zájem státní památkové pé�e, není tedy nutnost 
p�ijímat zvláštní opat�ení p�i zpracování projektu a p�i následné realizaci. 

Zátopové území 

 Staveništ� se nachází mimo zátopová pásma. 

Ochranná pásma 

 Staveništ� se nachází mimo ochranná pásma. 

Ochrana pozemk� ur�ených k pln�ní funkce lesa a zem�d�lského fondu 

 Parcela ur�ená k zástavb� spadá do zem�d�lského p�dního fondu a bude t�eba podat 
žádost o vyjmutí ze zem�d�lského fondu. 
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c) Údaje o odtokových pom�rech 

Pozemek je svažitý sm�rem k severní �ásti pozemku. Dle hydrogeologického 
pr�zkumu je zemina hodnocena jako dob�e propustná. Odtokové pom�ry byly vyhodnoceny 
jako dobré. 

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

rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní souhlas 

Územní rozhodnutí bylo vydáno. Projektová dokumentace je v souladu s územním 
plánem m�sta Libiš. 

 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�ípad� s regula�ním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v p�ípad� 
stavebních úprav podmi�ujících zm�nu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 
územn� plánovací dokumentací 

Územní rozhodnutí bylo vydáno. Projektová dokumentace je v souladu s územním 
plánem m�sta Libiš. 

 
f) Údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 
 

Obecné požadavky na využití území byly dodrženy.  

 
g) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� 

Veškeré požadavky dot�ených orgán� státní správy byly zapracovány a vypo�ádány. 

 
h) Seznam výjimek a úlevových �ešení 

Žádné výjimky ani úlevová �ešení nebylo nutné navrhovat. 

i) Seznam souvisejících a podmi�ujících investic 

Stavba nevyžaduje žádné související ani podmi�ující investice. 

 
j) Seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

 

�íslo parcely:    443/2 

Vým�ra:     4318 m2  

Katastrální území:    Libiš 
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�íslo LV:     2299 

Typ parcely:     Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:     DKM 

Ur�ení vým�ry:    Ze sou�adnic v S - JTSK 

Druh pozemku:    Ovocný sad 

Omezení vlastnického práva:  Nejsou evidována žádná omezení 

 

4. Údaje o stavb� 

a) Nová stavba 

b) Ú�el užívání  

Obytná budova – bytový d�m 

c) Trvalá stavba 
 

d) Údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis� (kulturní památka apod.) 

Stavba není nijak chrán�na.  

e) Údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných technických 
požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena v souladu s platnými zákony a vyhláškami, zejména pak 
s následujícími p�edpisy: 

• Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (Stavební 
zákon ).  

• Vyhláška �.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
• Vyhláška �.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpe�ujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

• Vyhláška �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

f) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících z jiných 
právních p�edpis� 

P�i zpracování projektové dokumentace byly zapracovány a vypo�ádány veškeré 
p�ipomínky dot�ených orgán� státní správy a dokumentace byla zpracována v souladu 
s územním rozhodnutím m�sta Libiš.   

g) Seznam výjimek a úlevových �ešení 

Žádné výjimky ani úlevová �ešení nebylo nutné navrhovat. 
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h) Navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, užitná 
plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et uživatel� / pracovník� 
apod.) 

Zastav�ná plocha – 290,1 m2 

Užitná plocha – 974,4 m2 

Po�et bytových jednotek – 12 

Po�et uživatel� – 40 osob 

i) Základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení s 
deš�ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad� a emisí, t�ída 
energetické náro�nosti budov apod.) 

 Není p�edm�tem bakalá�ské práce. 

j) Základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní na 
etapy) 

P�edpokládané zahájení stavby:   28.7.2015 

P�edpokládané ukon�ení stavby:   10.4.2016 

Lh�ta výstavby:     8 m�síc� 

k) Orienta�ní náklady stavby 

P�edpokládané investi�ní náklady stavby:  17.530.000 K� bez DPH 

5. �len�ní stavby na objekty a technická a technologická za�ízení  

 

OZN Popis objektu 

SO.01 Hlavní objekt 

SO.02 Zpevn�né plochy 

SO.03 Terénní a sadové úpravy 

IO.01 P�ípojka kanalizace 

IO.02 P�ípojka vodovodu 

IO.03 P�ípojka plynovodu 

IO.04 P�ípojka plynu 
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1. Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek je svažitý sm�rem k severovýchodu. Na pozemku se nachází ovocné 
stromy, náletová zele� a travní porost a nenachází se na n�m žádné objekty. Parcela se 
nachází na rohu ulic Hrani�ní a Vojt�šská. Ze zbývajících dvou stran sousedí se stavebními 
pozemky a se zem�d�lskými pozemky. 

b) Vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 
hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.) 

Na pozemku byl proveden Inženýsko-geologický a hydrogeologický pr�zkum. Z výsledk� 
pr�zkumu plyne, že základové podmínky jsou jednoduché, zeminy jsou p�evážn� hlinité a 
hlinitopís�ité a ustálená hladina podzemní vody se nachází 6,2 metru pod stávajícím terénem. 

c) Stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 

Na pozemku se nenachází žádné inženýrské sít�, ani na n�j nezasahují ochranná pásma 
inženýrských sítí na sousedících pozemcích. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod 

Pozemek se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom�ry v území 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Okolní stavby jsou v dostate�né 
vzdálenosti od objektu jak z hlediska požárn� bezpe�nostního, tak z hlediska proslun�ní. 
Odtokové pom�ry v území z�stanou nezm�n�ny. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin 

Na pozemku se nachází ovocné stromy, náletová zele�, které bude t�eba odstranit. 
Stávající stromy bude t�eba zam��it a posoudit, je-li pro jejich kácení nutné povolení Oboru 
životního prost�edí p�íslušného ú�adu v Neratovicích. Na pozemku se nenachází žádné 
objekty k demolici ani stará zát�ž, kterou by bylo nutné asanovat. 

g) Požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk� 
ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné / trvalé) 

 

Pozemek ur�ený k zástavb� spadá do zem�d�lského p�dního fondu a bude t�eba podat 
žádost o vyjmutí ze zem�d�lského fondu. Zábory pak nebude nutné provád�t. 

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

technickou infrastrukturu) 

Parcela se nachází na rohu ulic Hrani�ní a Vojt�šská. Ulice Vojt�šská je jednou z hlavních 
p�íjezdových komunikací do centra sousedícího m�sta Neratovic. Ulice Hrani�ní je spíše 
klidn�jšího charakteru. Napojení na dopravní infrastrukturu bude jihovýchodní �ásti pozemku 
z ulice Vojt�šská a to zejména z d�vodu dostate�né rozhledové vzdálenosti p�i najížd�ní na 
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hlavní komunikaci. Umíst�ní napojení zohled�uje i dostate�nou vzdálenosti od k�ižovatky 
ulic Vojt�šská a Hrani�ní. 

i) V�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice 

Stavba nevyžaduje žádné související ani podmi�ující investice. 

 

2. Celkový popis stavby 

2.1. Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

Hlavním ú�elem objektu bude bydlení. V objektu se bude nacházet 12 byt�. P�edpokládá se 
až 40 uživatel�. V suterénu pak budou umíst�ny sklepní kóje pro jednotlivé byty a kotelna. 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového �ešení 

Umíst�ní objektu na pozemku v severní �ásti pozemku bylo zvoleno zejména s ohledem 
snížení hlukové zát�že z ulice Vojt�šská. Na pozemku se také p�edpokládá v budoucnu 
výstavba dalšího bytového domu. Z toho d�vodu je objekt umíst�n v rohové �ásti pozemku. 
P�ed samotným objektem se bude nacházet parkovišt� ur�ené pro obyvatele objektu. 

b) Architektonické �ešení - kompozice tvarového �ešení, materiálové a barevné 
�ešení 

Architektonické �ešení objektu nebylo p�edm�tem bakalá�ské práce. 

Objekt je �ty�podlažní p�ibližn� �tvercového p�dorysu 18 x 17 m. Jedno podlaží je z �ásti 
pod úrovní svažitého terénu, t�i podlaží jsou nadzemní. Ze základní hmoty objektu vystupuje 
dvoupodlažní �ást, jejíž vrchní �ást tvo�í terasu v posledním podlaží. Výška objektu nad 
terénem je prom�nná z d�vodu svažitosti objektu a pohybuje se mezi 11 a 12,5 m. Zast�ešení 
objektu je provedeno plochou st�echou s p�edstupující atikou, která tvo�í výrazný 
architektonický prvek objektu. Ta zárove� tvo�í i zast�ešení terasy a �áste�n� balkón�. Ty se 
nacházejí na severozápadní fasád�, kde jsou v každém pat�e umíst�ny symetricky dva 
balkóny. Tím jsou zvýšeny užitné vlastnosti byt�, které jsou orientovány k severozápadu. 
Zárove� balkóny na této fasád� rozbíjejí velkou plochu fasády. 

Hlavním konstruk�ním materiálem st�n jsou v suterénu z prolévané betonové tvárnice, 
v dalších patrech pak zdivo z cihelných blok� HELUZ. Stropy jsou keramické z nosník� a 
stropních vložek MIAKO. Pohledovou �ást obvodových st�n tvo�í prov�trávaná fasáda 
z desek CETRIS. Soklová �ást st�n je opat�ena kontaktním zateplovacím systémem s finální 
omítkou. Okna budou d�ev�ná. 

Barevn� jsou odd�leny základní hmoty objektu. Soklová �ást objektu s KZS je sv�tle šedá, 
základní barvou prov�trávané fasády je slonová kost. Vystupující �ást objektu s terasou je 
v �ervené barv�. Pruh desek CETRIS pod atikou je tmav� šedý. D�ev�ná okna budou 
v p�írodní barv�, klempí�ské prvky a venkovní zábradlí v tmav� šedé. 
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2.3. Celkové provozní �ešení, technologie výroby  

Z hlediska provozu je podstatným prvkem vstup do objektu v mezipat�e, a to mezi prvním 
nadzemním a prvním podzemní patrem z jižní �ásti objektu. Díky využití svažitosti terénu je 
možné vstoupit do podzemního patra i ze severní �ásti objektu p�ímo z úrovn� terénu. Tím je 
usnadn�n p�ístup do sklepních kójí objektu. V suterénu je taktéž umíst�na kotelna. Hlavní 
komunika�ním prostorem objektu je schodišt� procházející p�es všechna patra objektu. 
V každém nadzemní pat�e je pak vstup do �ty�ech byt� z hlavní podesty schodišt�. Celkem se 
v objektu nachází 12 byt�. Výstup na st�echu je zajišt�n st�ešním výlezem se skládacími 
n�žkovými schody.   

2.4. Bezbariérové užívání stavby  

Objekt má zajišt�n bezbariérový p�ístup ke vstup�m do objektu. V objektu se nenacházejí 
žádné bezbariérov� �ešené byty a nejsou bezbariérov� p�ístupné. P�i návrhu objektu byly 
respektovány požadavky Vyhlášky �.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpe�ujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

2.5. Bezpe�nost p�i užívání stavby 

Navrhovaný objekt spl�uje požadavky na bezpe�nost p�i užívání stavby, a to zejména 
s ohledem na zajišt�ní proti pádu pomocí zábradlí a použití vhodných materiál� pro pochozí 
vrstvy podlah dle ú�elu užívání. Na st�eše je pak umíst�n záchytný systém pro zajišt�ní 
pracovník� p�i pracích na st�eše.   

P�i výstavb� budou použity schválené a certifikované materiály a výrobky. 

2.6. Základní charakteristika objektu 

a) Stavební �ešení 

Suteréní �ást objektu jako zd�ná z betonových prolévacích tvárnic, které budou po 
vyzd�ní zality betonem. Nadzemní �ást objektu je �ešena jako zd�ná z cihelných blok� 
HELUZ tl. 300 mm. Základy budu pásové monolitické. Stropy nad jednotlivými podlažími 
v�etn� st�echy jsou keramické ze systému HELUZ MIAKO. St�echa bude plochá ve sklonu 
minimáln� 2 %.  P�evislá atika je z prefabrikovaného železobetonu. Schodišt� v objektu bude 
monolitické. Obvodové st�ny budou zatepleny. V soklové �ásti bude proveden kontaktní 
zateplovací systém, v patrech pak bude prov�trávaná fasáda z desek Cetris  

b) Konstruk�ní a materiálové �ešení 

ZEMNÍ PRÁCE 

P�ed provád�ním zemních prací prob�hne vy�išt�ní pozemku od nálet� a strom�, které 
budou v kolizi s objektem �i v jeho bezprost�edním okolí a tvo�ili by tak p�ekážku p�i 
výstavb�. Následn� bude provedena skrývka ornice v tlouš�ce 200 mm a uložena na deponii 
ornice. Poté bude geodetem provedeno vyty�ení polohy objektu. Jednotlivé body budou 
zafixovány pomocí lavi�ek tak, aby nebyly p�ekážkou p�i provád�ní následných prací. 
Sou�asn� s tím bude na staveništi umíst�n výškový bod, od kterého budou následn� 
vyty�ovány jednotlivé výškové úrovn�. Tento bod je t�eba d�sledn� ochránit p�ed poškozením 
a p�ípadn� provád�t kontrolu jeho správné výškové pozice proti geodetickým bod�m v okolí. 
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Dalším krokem bude strojní odt�žení hlavní figury a odvoz p�ebyte�né zeminy na lokální 
skládku. Zemina pot�ebná pro následný obsyp objektu bude uložena na deponii zeminy na 
staveništi na míst� k tomu ur�eném. Svahy odkopu jsou p�edpokládány svislé bez zapažení, 
nicmén� je nutné zhodnotit parametry zeminy p�ímo na stavb� a p�ípadn� svahy zajistit 
vhodným sklonem svahu ur�eného na základ� parametr� nalezené zeminy. Výkopy rýh budou 
taktéž provád�ny strojn� až do hloubky 10 cm nad úrove� základové spáry. Zbylých 10 cm, 
které tvo�í ochranu základové spáry, se odt�ží bezprost�edn� p�ed betonováním základových 
pas� ru�n�. Únosnost zeminy na základové spá�e je t�eba prov��it ve spolupráci 
s geotechnikem a provést o provedené kontrole zápis v SD. V p�ípad�, že pevnost zeminy 
nebude odpovídat požadavku, je t�eba navrhnout úpravu �ešení. Taktéž je nutné provést 
kontrolu deforma�ních charakteristik zeminy v ploše pod podkladním betonem, nap�. 
statickou zat�žovací zkouškou, a p�ípadn� navrhnout takové opat�ení, aby zemina spl�ovala 
požadavky na ní kladené. Výkopy pro p�ípojku je t�eba provád�t ve sklonu od objektu.  

ZP�TNÝ ZÁSYP 

Zp�tný zásyp bude probíhat až po provedení svislých nosných konstrukcí objektu a 
dostate�ném vyzrání materiál�. Podmínkou vhodnosti použití je propustnost zeminy. P�i 
zp�tné zásypu obvodu objektu bude krom� severní fasády u paty základových pas� položeno 
drenážní potrubí a revizní šachty. Zaúst�ní drenážní potrubí bude do vsakovacích jam v 

Zp�tný zásyp bude provád�n po vrstvách 300 mm a pr�b�žn� hutn�n na 95 % Proctora. 
Doporu�uje se provést kontrolní m��ení spln�ní tohoto požadavku a provést o tomto zápis v 
SD. 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Navrženy jsou základové pasy ší�ky 700 mm z monolitického betonu se základovou 
spárou v nezámrzné hloubce minimáln� 800 mm pod úrovní upraveného terénu. P�ed 
provád�ním betonování je t�eba zkontrolovat stav základové spáry a výkopu. Taktéž je nutno 
osadit prostupky pro vedení kanalizace na pozice dle PD. Dále je také t�eba osadit uzemn�ní 
do výkopu a vhodn� ošet�it v místech prostupu p�es r�zná prost�edí. Beton pro základové pasy 
je navržen pevnosti C 15/20. Po dostate�ném vyzrání všech betonových pas� je možné 
provést betonáž podkladního betonu tl.150 mm. Ten je taktéž uvažován ze t�íd C15/C20 
s vloženou výztuží z Kari sítí 150/150/8. Je t�eba zachovat krytí výztuže alespo� 40 mm od 
zeminy.  

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Objekt je v suterénu �ešen jako zd�ný z prolívacích betonových tvárnic ší�ky 300 mm. Do 
vodorovných spar bude vložena vodorovná výztuž  2 x R10, svislá výztuž R10 bude vložen 
do dutin tvárnic a zakotena do žb pasu, alespo� 150 mm do základu na chemickou kotvu. 
Rozte� svislé výztuže se p�edpokládá po 250 mm, podrobn�ji bude �ešeno v realiza�ní 
dokumentaci. Pro zabetonování dutin tvárnic bude použit beton pevnosti C 20/25. Betonování 
bude probíhat po výšce 1000 mm. 

V nadzemních patrech je pro obvodové zdi použito zdivo z broušených cihelných blok� 
HELUZ 30, pevnosti P15 celoplošn� lepených na tenkovrstvou maltu.  
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Vnit�ní nosné st�ny jsou navrženy z cihelných blok� HELUZ AKU 30 pevnosti P8 zd�né na 
vápenocementovou maltu pevnosti 10 MPa. P�i zd�ní je t�eba dbát na d�kladné vypln�ní 
sty�ných i vodorovných spar z d�vodu dodržení požadavku na akustické vlastnosti st�ny.  

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Stropy jsou keramické HELUZ MIAKO celkové tlouš�ky 290 mm. Použit je jak systém 
s rozte�í nosník� 500 mm, tak 625 mm. V místech vyššího zatížení a vým�n u prostup� jsou 
nosníky zdvojeny viz. Výkres Skladba stropu nad 2NP. 

P�ed pokládáním nosník� a vložek na zdivo bude celý sty�ný pruh podložen t�žkým 
asfaltovým pásem.  

Betonování zmonolit�ující vrstvy stropu bude z betonu C 20/25 konzistence S4. P�ed 
betonováním bude v celé ploše položena výztuž z kari sítí 150x150x4 mm umíst�né u horní 
hrany stropu s dodržením minimálního krytí 25 mm. 

P�eklady nad otvory jsou typu JISTROP 238. Budou pokládány na zdivo do maltového 
lože. Délky p�eklad� se liší dle velikosti otvoru viz. Výkres Skladba stropu nad 2NP, p�i�emž 
je nutné dodržet minimální uložení, které taktéž závisí na velikosti otvoru. 

P�Í�KY 

Vnit�ní p�í�ky jsou navrženy z cihelných blok� HELUZ 11,5 zd�né na tenkovrstvou 
maltu. Napojení na obvodové a vnit�ní st�ny bude realizováno pomocí nerezových pásk� 
vkládaných do spár. 

KOMÍN 

Komín je navržen systémový HELUZ PLYN 400 x 400 mm s pr�m�rem vnit�ní vložky 
160 mm. Celková délka komínu je 14,3 m. V místech prostupu stropem je komín oddilatován 
od stropu neho�lavou tepelnou izolací tl.20 mm. 

SCHODIŠT� 

Schodišt� v objektu bude provedeno jako monolitické železobetonové. Bude provád�no až 
po dokon�ení p�íslušných stropních konstrukcí a jejich dostate�ném vyzrání. Z d�vodu 
zamezení p�enosu vibrací bude napojení na podestu provedeno pomocí spárové lišty Halfen 
HTPL, které budou vloženy do bedn�ní p�ed betonováním stropu. 

Uložení monolitické mezipodesty, která bude sou�ástí betonovaného celku se 
schodiš�ovými rameny, bude taktéž realizováno tak, aby bylo zamezeno p�enosu vibrací od 
provozu schodišt� do st�n. K tomu budou použity Zvukov� izola�ní boxy Halfen HBB, které 
budou vloženy do kapes ve zdivu p�ed betonováním schodišt� a mezipodesty. 

Návrh výztuže schodišt� není p�edm�tem bakalá�ské práce. 

ATIKA 

Konstrukce p�evislé atiky je �ešena z železobetonových prefabrikovaných dílc� ve tvaru 
Z dlouhých 2 m. Statický návrh výztuže dílce provede dodavatel prefabrikátu.Dílec bude p�i 
montáži osazen na desku z XPS tl. 120 mm, pevnosti 300 kPa, zajišt�n proti p�evrácení a 
následn� p�ikotven nerezovými kotvami p�es chemickou kotvu do betonové desky. Mezi 
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matici na nerezové kotv� a žb dílec bude atiky vložená tvrdá plastová podložka pro p�erušení 
bodového tepleného mostu. 

Návrh výztuže atiky není p�edm�tem bakalá�ské práce. 

BALKON  

Balkony jsou navrženy jako monolitické betonové, které budou betonovány po provedení 
betonáže stropu v p�íslušném pat�e. Rozm�r balkonu je 1610 x 3000 mm, horní rovina 
provedena ve spádu. Napojení konzole betonového balkonu na stropní konstrukci bude 
provedeno pomocí výztuže s p�erušením tepelného mostu ISOKORB K20-CV30-h160 délky 
3000 mm osazené do bedn�ní stropu p�ed jeho betonáží. 

Návrh výztuže stropu není p�edm�tem bakalá�ské práce. 

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY 

Hydroizolace spodní stavby je navržena proti zemní vlhkosti z d�vodu nízké hladiny 
HPV, která byla p�i Inženýrsko geologickém pr�zkumu v hloubce 4,2 m pod p�edpokládanou 
základovou spárou. Taktéž pro snížení namáhání svislé hydroizolace je proveden kolem 
objektu obsyp z propustné zeminy a provedena drenáž, která prostupující vodu zachytí a 
odvede tak, aby nedocházelo k namáhání hydroizolace tlakovou vodou. P�edpokladem 
správné funkce je zárove� dostate�ná propustnost okolní zeminy, která byla IGP potvrzena. 

Materiálové �ešení hydroizola�ního systému spodní stavby je navrženo z asfaltového pásu 
GLASTEK 40 celoplošn� nataveného, a to jak na vodorovné, tak na svislé konstrukce. P�ed 
provedením natavení je t�eba povrch �ádn� zpenetrovat asfaltovou penetrací DEKPRIMER. 
Z m��ení radonu a z radonových map vyplynulo nízké radonové zatížení. Úrove� vytažení na 
svislé konstrukce bude do výšky 300 mm nad úrove� upraveného terénu. 

ST�EŠNÍ PLÁŠ� 

Skladby st�ešního plášt� jsou následující : 

S.1 – St�echa – v b�žné ploše 

- Hydroizolace povlaková z mPVC DEKPLAN 76 tl. 1,2 mm – mechanicky kotvená 
- Ochranná a separa�ní vrstva – geotextilie FILTEK 300 
- Tepelná izolace z EPS 100 Stabil tl. 150-300 mm, spádovaná vrstva pomocí 

spádových klín� 
- Parot�sná vrstva z asfaltových pás� GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm 
- Penetra�ní nát�r DEKPRIMER 
- Keramický strop HELUZ MIAKO tl. 290 mm  
- Vápenocementová jádrová omítka - tl. 10 mm 
- Vápenocementový štuk - tl. 2 mm 

        – celková tlouš�ka  446 - 596 mm  
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S.2 – St�echa – v míst� žb atiky nad objektem 

- Hydroizolace povlaková z mPVC DEKPLAN 76 tl. 1,2 mm – mechanicky kotvená 
- Ochranná a separa�ní vrstva – geotextilie FILTEK 300 
- Tepelná izolace z EPS 100 Stabil tl. 150-180 mm, spádovaná vrstva pomocí 

spádových klín� 
- Železobetonová prefabrikovaná atika tl. 120 mm 
- Tepelná izolace z XPS 300 tl. 120 mm 
- Parot�sná vrstva z asfaltových pás� GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm 
- Penetra�ní nát�r DEKPRIMER 
- Keramický strop HELUZ MIAKO tl. 290 mm  
- Vápenocementová jádrová omítka - tl. 10 mm 
- Vápenocementový štuk - tl. 2 mm 

        – celková tlouš�ka  698 - 728 mm  

 

S.3 – St�echa – v míst� žb atiky na konzole 

- Hydroizolace povlaková z mPVC DEKPLAN 76 tl. 1,2 mm – mechanicky kotvená 
- Ochranná a separa�ní vrstva – 2 x geotextilie FILTEK 300 
- Železobetonová prefabrikovaná atika tl. 80 mm 

        – celková tlouš�ka  84 mm  

 

OBVODOVÝ PLÁŠ� 

Na objektu jsou použity dva základní typy zateplení objektu. 

1PP - KZS 

 U st�n v 1PP, které jsou pod terénem je použit kontaktní zateplovací systém s tepelným 
izolantem z XPS tl. 100 mm. U st�n v 1PP, které jsou 300 mm nad terénem je použit 
kontaktní zateplovací systém z EPS 100 tl. 100 mm. 

Skladby : 

ST.1 – St�na pod terénem v 1PP 

- Podkladní konstrukce - Zdivo z betonových tvárnic (ztracené bedn�ní) s výztuží a 
prolité betonem C20/25 konzistence S4 tl. 300 mm 

- Svislá hydroizolace - asfaltový pás Glastek 40 celoplošn� natavená tl. 4 mm 
- Kontaktní zateplovací systém ETICS 

- lepidlo PUR 
- tepelná izolace XPS ( do úrovn� 300 mm nad terén) tlouš�ky 100 mm 
- armovaná vrstva lepidla 
- tenkovrstvá omítka, zrnitost 2,5 mm / marmolit (v pruhu 100 mm pod terén až 300 

mm nad terén) 
- pod úrovní terénu nopová fólie 
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ST.2 – St�na nad terénem v 1PP 

- Podkladní konstrukce - Zdivo z betonových tvárnic (ztracené bedn�ní) s výztuží a 
prolité betonem C20/25 konzistence S4 tl. 300 mm 

- Kontaktní zateplovací systém ETICS 
- lepidlo 
- tepelná izolace EPS ( od úrovn� 300 mm nad terén) tlouš�ky 100 mm 
- armovaná vrstva lepidla 
- tenkovrstvá omítka, zrnitost 2,5 mm / marmolit (v pruhu 100 mm pod terén až 300 

mm nad terén) 

 
1NP-3NP – Prov�trávaná lehká fasáda 

Skladba : 

ST.3 – Prov�trávaná fasáda 

- Podkladní konstrukce - Zdivo z broušených cihelných blok� HELUZ 30, pevnost P15 
zd�né celoplošn� na tenkovrstvou maltu pevnosti 10 MPa – tl. 300 mm 

- Tepelná izolace ze skelných vláken ISOVER MULTIMAX 30 tl. 160 mm kotvená 
talí�ovými hmoždinkami 

- Difuzní fólie DEKTEN FASSADE kotvená talí�ovými hmoždinkami 
- Prov�trávaná mezera tlouš�ky 40 mm + nosný rošt hliníkový 
- Obklad z cementot�ískových desek CETRIS FINISH tl. 12 mm 

 

PODLAHY 

Skladby  

P.0.1 – Podlaha v 1PP na terénu 

- Epoxidový nát�r 
- Betonová mazanina tl. 60 mm 
- PE fólie tl. 0,6 mm 
- Tepelná izolace z EPS 100 Stabil tl. 40 mm 
- Hydroizolace z asfaltových pás� Glastek 40 celoplošn� natavená tl. 4 mm 
- Penetra�ní asfaltový nát�r DEKPRIMER 
- Podkladní beton C 15/20 vyztužený KARI sítí 150/150/4 tl. 150 mm 
- Št�rkový podsyp tl. 100 mm 
- celková tlouš�ka 354 mm 

 

P.1.1 – Podlaha v 1NP-dlažba 

- Dlažba tl. 9 mm 
- Flexibilní lepidlo na dlažbu tl. 3-6 mm 
- Betonová mazanina tl. 55 mm 
- PE fólie tl. 0,6 mm 
- Tepelná izolace z EPS 100 Stabil tl. 60 mm 
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- Keramický strop HELUZ MIAKO tl. 290 mm  
- Vápenocementová jádrová omítka - tl. 10 mm 
- Vápenocementový štuk - tl. 2 mm 
- celková tlouš�ka 432 mm 

 

P.1.2 – Podlaha v 1NP - laminátová podlaha 

- Laminátová podlaha z lamel tl. 9 mm 
- Kro�ejová izolace z XPS tl 6 mm 
- Betonová mazanina tl. 55 mm 
- PE fólie tl. 0,6 mm 
- Tepelná izolace z EPS 100 Stabil tl. 60 mm 
- Keramický strop HELUZ MIAKO tl. 290 mm  
- Vápenocementová jádrová omítka - tl. 10 mm 
- Vápenocementový štuk - tl. 2 mm 
- celková tlouš�ka 432 mm 

 

P.2.1 – Podlaha ve 2NP a 3NP - dlažba 

- Dlažba tl. 9 mm 
- Flexibilní lepidlo na dlažbu tl. 3-6 mm 
- Betonová mazanina tl. 50 mm 
- PE fólie tl. 0,6 mm 
- Akustická izolace z �edi�ových vláken Rockwool Steprock tl. 25 mm 
- Keramický strop HELUZ MIAKO tl. 290 mm  
- Vápenocementová jádrová omítka - tl. 10 mm 
- Vápenocementový štuk - tl. 2 mm 
- celková tlouš�ka 392 mm 

 

P.2.2 – Podlaha ve 2NP a 3NP-laminátová podlaha 

- Laminátová podlaha z lamel tl. 9 mm 
- Kro�ejová izolace z XPS tl 6 mm 
- Betonová mazanina tl. 50 mm 
- PE fólie tl. 0,6 mm 
- Akustická izolace z �edi�ových vláken Rockwool Steprock tl. 25 mm 
- Keramický strop HELUZ MIAKO tl. 290 mm  
- Vápenocementová jádrová omítka - tl. 10 mm 
- Vápenocementový štuk - tl. 2 mm 
- celková tlouš�ka 392 mm 
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T.1 – Terasa 

- Dlažba tl. 9 mm 
- Flexibilní lepidlo na dlažbu tl. 3-6 mm 
- St�rková izolace Mapei 
- Betonová mazanina tl. 50 mm, nenamrzavá úprava 
- PE fólie tl. 0,6 mm 
- Drenážní vrstva - DEKDREN G8 
- Ochranná a separa�ní vrstva – geotextilie FILTEK 300 
- Hydroizolace povlaková z mPVC DEKPLAN 77 tl. 1,2 mm 
- Ochranná a separa�ní vrstva – geotextilie FILTEK 300 
- Tepelná izolace z EPS 100 Stabil tl. 150 mm 
- Parot�sná vrstva z asfaltových pás� GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm 
- Penetra�ní nát�r DEKPRIMER 
- Keramický strop HELUZ MIAKO – nabetonávka ve spádu, tl. 270-290 mm  
- Vápenocementová jádrová omítka - tl. 10 mm 
- Vápenocementový štuk - tl. 2 mm 
- celková tlouš�ka  522 mm  

 

B.1 – Balkon 

- Dlažba tl. 9 mm 
- Flexibilní lepidlo na dlažbu tl. 3-6 mm 
- St�rková izolace Mapei 
- Betonová mazanina tl. 50 mm, nenamrzavá úprava 
- PE fólie tl. 0,6 mm 
- Drenážní vrstva - DEKDREN G8 
- Ochranná a separa�ní vrstva – geotextilie FILTEK 300 
- Hydroizolace povlaková z mPVC DEKPLAN 77 tl. 1,2 mm 
- Ochranná a separa�ní vrstva – geotextilie FILTEK 300 
- ŽB deska – konzola ve spádu, tl. 130-160 mm  
- Vápenocementová jádrová omítka - tl. 10 mm 
- Vápenocementový štuk - tl. 2 mm 
- celková tlouš�ka  227 mm 

 

OMÍTKY 

Na svislé konstrukce je použita jádrová omítka vápenocementová tl. 15 mm. Následn� 
bude proveden štuk vápenocementový tl. 2 mm. 

Na stropní konstrukce je použita jádrová omítka vápenocementová tl. 10 mm. Následn� 
bude proveden štuk vápenocementový tl. 2 mm. 
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OKNA 

Okna budou d�ev�ná z europrofilu 72. Zasklení bude trojsklem. Viz. Výkres okenních 
výplní otvor�.  

Není p�edm�tem bakalá�ské práce. 

 

DVE�E 

Dve�e vnit�ní v jednotlivých místostech jsou d�ev�né do d�ev�ných obložkových zárubní. 
Dve�e vnit�ní vchodové do byt� a ve sklepních prostorech jsou d�ev�né do ocelových 
zárubní. Vstupní dve�e do objektu jsou hliníkové se zasklením a rámovou zárubní.  Viz. 
Výkres dve�ních výplní otvor�.  

Není p�edm�tem bakalá�ské práce. 

 

ZÁME�NICKÉ PRVKY 

Viz. Výkres záme�nických prvk�. 

Není p�edm�tem bakalá�ské práce. 

 

KLEMPÍ�SKÉ PRVKY 

Viz. Výkres klempí�ských prvk�. 

Není p�edm�tem bakalá�ské práce. 

 
c) Mechanická odolnost a stabilita 

Statický výpo�et konstrukcí a prvk� není p�edm�tem bakalá�ské práce. Tuto �ást by 
zpracovával Specialista s autorizací v oboru Statika staveb. 

2.7. Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 

a) Technické �ešení 

b) Vý�et technických a technologických za�ízení 

2.8. Požárn� bezpe�nostní �ešení 

Požárn� bezpe�nostní �ešení není sou�ástí bakalá�ské práce. Následující �ásti by 
zpracovával Specialista na PB�, který k tomu má oprávn�ní. 

a) Rozd�lení stavby a objekt� do požárních úsek� 

b) Výpo�et požárního rizika a stanovení stupn� požární bezpe�nosti 
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk� v�etn� 

požadavk� na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
d) Zhodnocení evakuace osob v�etn� vyhodnocení únikových cest 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn� nebezpe�ného prostoru 
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f) Zajišt�ní pot�ebného množství požární vody, pop�ípad� jiného hasiva, v�etn� 
rozmíst�ní vnit�ních a vn�jších odb�rných míst 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p�ístupové komunikace, 
zásahové cesty) 

h) Zhodnocení technických a technologických za�ízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická za�ízení) 

i) Posouzení požadavk� na zabezpe�ení stavby požárn� bezpe�nostními za�ízeními 
j) Rozsah a zp�sob rozmíst�ní výstražných a bezpe�nostních zna�ek a tabulek 

2.9. Zásady hospoda�ení s energiemi 

a) Kritéria tepeln� technického hodnocení 

b) Energetická náro�nost stavby 
c) Posouzení využití alternativních zdroj� energií 

2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prost�edí 

a) Zásady �ešení parametr� stavby (v�trání, vytáp�ní, osv�tlení, zásobování vodou, 
odpad� apod.) a dále zásady �ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.) 

Není sou�ástí bakalá�ské práce. Parametry by ur�oval Specialista na TZB s p�íslušnou 
autorizací. 

2.11. Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

a) Ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží 

Dle provedeného Radonového pr�zkumu je radonové riziko nízké a není t�eba provád�t 
žádná opat�ení. 

b) Ochrana p�ed bludnými proudy 

Není t�eba navrhovat, bludné proudy se v lokalit� nevyskytují. 

c) Ochrana p�ed technickou seizmicitou 

Není t�eba navrhovat, technická seismicita se v lokalit� nevyskytuje. 

d) Ochrana p�ed hlukem 

Není t�eba navrhovat, nadm�rný hluk se v lokalit� nevyskytuje. 

e) Protipovod�ová opat�ení 

Nejsou t�eba, objekt není v záplavové zón�. 

3. P�ipojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
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Napojení elekt�iny bude provedeno z trafostanice na vedlejším pozemku. Kapacita 
trafostanice z hlediska p�íkonu je dostate�ná. 

Napojení vodovodu bude provedeno p�es navrtávací pas z ulice Hrani�ní. Viz 
Koordina�ní situace. 

Napojení plynovodu bude provedeno p�es navrtávací pas z ulice Hrani�ní. Viz 
Koordina�ní situace. 

Napojení kanalizace bude provedeno p�es šachtu na kanaliza�ním �adu v ulici hrani�ní. 
Viz Koordina�ní situace. 

b) P�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky 

Návrh dimenzí p�ípojek není p�edm�tem této bakalá�ské práce. 

4. Dopravní �ešení 

a) Popis dopravního �ešení 

V areálu bude vedena komunikace o ší�ce 4,5 m, která bude propojovat p�íjezd na 
pozemek a parkovišt� pro obyvatele objektu. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno z ulice Vojt�šská, a to komunikací o 
ší�ce 4,5 m. 

c) Doprava v klidu 

P�ed objektem je navrženo parkovišt� pro 1 automobil� velikosti O2, p�i�emž dlaší 2 stání 
jsou rozší�ena pro osoby s omezenou schopností pohybu. Parkovišt� bude sloužit obyvatel�m 
objektu. 

d) P�ší a cyklistické stezky 

V areálu nejsou provedeny žádné stezky. 

5. �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Pro objekt bude využito stávajícího terénu v p�vodním spádu, který nebude m�n�n. 

b) Použité vegeta�ní prvky 

Sadové úpravy nejsou sou�ástí tohoto projektu a budu �ešena vlastní projektovou 
dokumentací. 

c) Biotechnická opat�ení 

S ohledem na typ objektu žádná biotechnická opat�ení nebudou provedena. 

6. Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prost�edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da 
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Veškeré �innosti musí být provád�ny tak, aby neohrožovaly životní prost�edí. Po dobu 
výstavby bytového domu nedojde k výraznému zhoršení životního prost�edí. Zhoršení m�že 
zp�sobit hluk a prašnost p�i provád�ní n�kterých stavebních �inností. 

Dodavatel musí zajistit pravidelné �išt�ní vozovky od ne�istot zp�sobených staveništní 
dopravou. V dob� od 22,00 do 6,00 hodin musí být dodržován no�ní klid. Odpad p�i stavební 
�innosti budou tvo�it p�edevším zbytky stavebních materiál� – d�evo, betonová dr�, cihelný 
materiál, asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavební odpad bude t�íd�n a odvážen na 
skládku. Odpad z provozu objektu bude t�íd�n, bude ukládán do popelnicových nádob nebo 
kontejner� nebo plastových pytl� a jeho svoz bude zajišt�n m�stem Libiš, které zajiš�uje 
likvidaci domovního a komunálního odpadu. B�hem výstavby budou používány malé 
mechanismy a autoje�áb. Stavba nep�edpokládá nadm�rné p�esuny hmot – výkopy. Ornice se 
odveze na deponii na pozemku a bude ponechána pro zp�tné rozprost�ení (zásyp). Obdobn� 
bude naloženo se zeminou po výkopu základových rýh objektu. Zemina z výkopku bude 
využita k zásyp�m a úpravám terénu okolo objektu. 

P�i vzniku ekologické havárie je nutno minimalizovat možné dopady na životní prost�edí dle 
havarijních plán�. 

 

b) Vliv stavby na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, 
ochrana rostlin a živo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajin� 

V lokalit� se nevyskytují žádné chrán�né �i památné stromy. Stavba nebude narušovat 
ekologické funkce a vazby v krajin�. 

 
c) Vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000 

Stavba nemá na soustavu chrán�ných území vliv. 

d) Návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení nebo stanoviska EIA 

Ke stavb� nebylo provád�no zjiš�ovací �ízení ani nebylo vydáno stanovisko EIA. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p�edpis�. 

Ochranná a bezpe�nostní není t�eba ur�ovat, nebo� nezasahují na cizí pozemky. 

7. Ochrana obyvatelstva 

a) Spln�ní základních požadavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva 

Stavba s ohledem na sv�j charakter nevyžaduje opat�ení vyplývající z požadavk� civilní 
ochrany na využití staveb k ochrann� obyvatelstva. 

8. Zásady organizace výstavby 

a) Pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní 
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Spot�eba vody 

Sou�et spot�eb p�ipadající na práce provád�né v období maximálního výkonu stanoví 
podle vzorce: 

Qn = ( Pn x Kn / t x 3600 ) l/sec 

Qn  - vte�inová spot�eba vody 

Pn - spot�eba vody na den, sm�nu 

Kn - sou�initel nerovnom�rnosti pro danou spot�ebu 

t - doba, po kterou je voda odebírána 

 

Qn = 9,29 l/sec (výpo�et viz P�íloha 1) 

 

Stanovení maximálního zdánlivého p�íkonu 

P = 87 kW (výpo�et viz. P�íloha 2) 

 

b) Odvodn�ní staveništ� 

Pro odvodn�ní staveništ� budou provedeny v ploše jímací drážky (drény) k okraji odkopu, 
kde budou svedeny do vsakovacích št�rkových jímek mimo prostor stavby a které budou 
pozd�ji využity pro zaúst�ní drenáží. 

c) Napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Voda 

  Pro pot�eby stavby bude využita p�ípojka pro budoucí objekt z místní ve�ejné 
vodovodní sít� v ulici Hrani�ní. Místo napojení je vyzna�eno na situaci ZS. K napojení 
staveništní p�ípojky na p�ípojku objektu a m��ení odb�ru na staveništi bude vybudována 
vodom�rná šachta s vodom�rem a uzáv�rem. P�ípojka bude z PVC sv�tlosti 100 mm  

 

Kanalizace 

Splašková voda ze sociálního a provozního ZS bude odvád�na p�ípojkou 

napojenou na hlavní �ád v ulici Hrani�ní.  

 

Elektrická energie 

Bude zajiš�ována p�ípojkou NN z ve�ejné rozvodné sít� vedoucí pod povrchem zem� 
z trafostanice na vedlejším pozemku. Kabely po staveništi povedou nad povrchem zem�. 
Rozvody v místech k�ížení s komunikacemi budou vedeny v plastových kanálech s náb�hy. 
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d) Vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba m�že mít vliv na okolní stavby a pozemky. Jde zejména práce hlu�né a prašné. Na 
stavb� je nutno provést taková opat�ení, aby byl snížen na co nejnižší možnou míru. V dob� 
od 22,00 do 6,00 hodin musí být dodržován no�ní klid. 

 
e) Ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

d�evin 

Na pozemku se nachází ovocné stromy, náletová zele�, které bude t�eba odstranit. 
Stávající stromy bude t�eba zam��it a posoudit, je-li pro jejich kácení nutné povolení Oboru 
životního prost�edí p�íslušného ú�adu v Neratovicích. Na pozemku se nenachází žádné 
objekty k demolici ani stará zát�ž, kterou by bylo nutné asanovat. 

 
f) Maximální zábory pro staveništ� (do�asné / trvalé) 

Pro staveništ� nebude t�eba provád�t zábory. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, jejich 
likvidace 

Není p�edm�tem bakalá�ské práce. 

 
h) Bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací je kladná a bude t�eba odvážet p�ebyte�nou odt�ženou zeminu na 
skládku. V areálu staveništ� bude ur�ena deponie zeminy a ornice pr pozd�jší využití pro 
zp�tné zásypy a navrácení ornice. 

i) Ochrana životního prost�edí p�i výstavb� 

Veškeré �innosti musí být provád�ny tak, aby neohrožovaly životní prost�edí. Po dobu 
výstavby bytového domu nedojde k výraznému zhoršení životního prost�edí.Zhoršení m�že 
zp�sobit hluk a prašnost p�i provád�ní n�kterých stavebních �inností. 

Dodavatel musí zajistit pravidelné �išt�ní vozovky od ne�istot zp�sobených staveništní 
dopravou. V dob� od 22,00 do 6,00 hodin musí být dodržován no�ní klid. Odpad p�i stavební 
�innosti budou tvo�it p�edevším zbytky stavebních materiál� – d�evo, betonová dr�, cihelný 
materiál, asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavební odpad bude t�íd�n a odvážen na 
skládku. Odpad z provozu objektu bude t�íd�n, bude ukládán do popelnicových nádob nebo 
kontejner� nebo plastových pytl� a jeho svoz bude zajišt�n m�stem Libiš, které zajiš�uje 
likvidaci domovního a komunálního odpadu. B�hem výstavby budou používány malé 
mechanismy a autoje�áb. Stavba nep�edpokládá nadm�rné p�esuny hmot – výkopy. Ornice se 
odveze na deponii na pozemku a bude ponechána pro zp�tné rozprost�ení (zásyp). 

Obdobn� bude naloženo se zeminou po výkopu základových rýh objektu. Zemina z výkopku 
bude využita k zásyp�m a úpravám terénu okolo objektu. 
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P�i vzniku ekologické havárie je nutno minimalizovat možné dopady na životní prost�edí dle 
havarijních plán�. 

 
j) Zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby 

koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních 
p�edpis� 

Pracovníci musí být prokazateln� proškoleni o zásadách bezpe�nosti práce a musí dodržovat 
po�ádek a káze� na pracovišti. Nedílnou sou�ástí školení o BOZP, musí být seznámení 
zam�stnanc� provád�jící práce též s technologickým postupem prací. Staveništ� se musí 
za�ídit, uspo�ádat a vybavit p�ísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba 
mohla �ádn� a bezpe�n� provád�t. Nesmí docházet k ohrožování a nadm�rnému obt�žování 
okolí, zvlášt� hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpe�nosti provozu na pozemních 
komunikacích, dále k zne�iš�ování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování 
p�ístupu k p�ilehlým stavbám nebo pozemk�m, k sítím technického vybavení a požárním 
za�ízením. Všechny otvory a jámy na staveništích (pracovištích) nebo komunikacích, kde 
hrozí nebezpe�í pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny. Každý zam�stnanec provád�jící 
vázání b�emen (vaza�, signalista) musí být op�tovn� seznámen s riziky související s 
manipulací, skládáním a navád�ním t�chto b�emen. Též musí vizuáln� zkontrolovat kvalitu 
vázacích prost�edk�. Každý vaza� musí být vybaven reflexní vestou s nápisem VAZA�. 
Nápis bude umíst�n na zádech tohoto zam�stnance. 

Dále jsou všichni pracovníci povinni používat p�i práci p�edepsané osobní pom�cky. 
Staveništ� musí být ohrani�eno oplocením a na vstupu ozna�eno výstražnou tabulkou se 
zákazem vstupu všech nepovolaných osob. 

Požadavky na dodržování BOZP všeobecn� podléhají dodržování návod� výrobc� a 
následujícím na�ízením vlády: 

 

Na�ízení vlády �.362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zákon �.309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších podmínek 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci). 

Na�ízení vlády �.591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

Dále bude výstavba podléhat následujícím na�ízením: ZP 262/2006 Sb., NV 101/2005 
Sb.,495/2001 Sb.,NV591/2001 Sb., 

Povinnosti dodavatele 

- vést evidenci pracovník� od jejich nástupu do práce až po opušt�ní pracovišt�. 
- seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpe�nosti práce obsaženými v projektu 

stavby a v dodavatelské dokumentaci. 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 

Žádné stavby nebudou výstavbou objektu dot�eny. 

l) Zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení 

V pr�b�hu výstavby se neo�ekává narušení dopravy v okolí staveništ�. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za 
provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb� apod.) 

S ohledem na charakter stavby není t�eba speciální podmínky pro provád�ní stanovovat. 

n) Postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 

P�edpokládané zahájení stavby:   28.7.2015 

P�edpokládané ukon�ení stavby:   10.4.2016 

Lh�ta výstavby:     8 m�síc� 
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1. Obecné informace   

1.1. Identifika�ní údaje stavby 

 

Název stavby  

Bytový d�m Libiš 

Místo stavby  

Adresa :   ulice Vojt�šská, 277 11 Libiš  

Katastrální území :  Libiš 703621 

Parcela �íslo :   443/2 

 

P�edm�t projektové dokumentace 

 P�edm�tem projektové dokumentace pro stavební povolení je novostavba bytového 
domu. Stavba má celkem �ty�i podlaží, p�i�emž t�i podlaží jsou nadzemní a jedno podlaží je 
podzemní. Objekt je zast�ešen plochou st�echou. 

 

1.2. Identifika�ní údaje stavebníka 

 

Název stavebníka:    Postavil a Zbo�il spol s r.o. 

Adresa:     Jedová 326, Neratovice 277 11 

Telefon:     797 015 356 

Zastupující osoba:    Ing. František Schopný 

 

1.3. Identifika�ní údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Název:      Martin Uher 

Adresa:     V Hájích 348, Neratovice 

Telefon:     777 135 246 

Mail:      martin.uher.st@vsb.cz  

 

Vedoucí projektu:                                        Ing. Ji�í Teslík 

Architektonické a stavební �ešení:             Martin Uher 

Statika stavebních konstrukcí:  není p�edm�tem bakalá�ské práce   
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Požárn� bezpe�nostní �ešení:  není p�edm�tem bakalá�ské práce 

Technika prost�edí staveb:   není p�edm�tem bakalá�ské práce 

Vytáp�ní a zdravotechnika:  není p�edm�tem bakalá�ské práce 

Elektroinstalace:    není p�edm�tem bakalá�ské práce 

Vzduchotechnika:    není p�edm�tem bakalá�ské práce 

 

1.4. Obecné informace o procesu 

Technologický postup popisuje provád�ní lehké prov�trávané fasády z desek CETRIS na 
objektu bytového domu Libiš. Nosný systém pro desky CETRIS bude proveden z hliníkových 
svislých profil� kotvených na hliníkové konzoly s termopodložkami.  Tepelná izolace je 
tvo�ena deskami ze skelné vaty tlouš�ky 160 mm. 

 

2. P�evzetí staveništ� a stavební p�ipravenost 

2.1. Stavební p�ipravenost 

P�i p�ebírání staveništ� je kontrolována také stavební p�ipravenost objektu pot�ebná pro 
zahájení prací.  

P�ed zahájením prací musí být hotové následující stavební �ásti : 

• Dokon�ena kompletní vyzdívka obvodových st�n všech pater 
o Požadavek na rovinnost plochy, kterou dokáže navržený systém bez úprav 

p�ekonat je +-20 mm na plochu fasády. Jsou-li nerovnosti v�tší, je t�eba 
lokáln� použít kratší nebo delší konzole dle velikosti odchylky. P�i použití 
kratších kotev a zachování roviny fasády dojde k výrazn�jšímu narušení 
tepelné izolace profily a je p�ípadn� nutná i úprava tlouš�ky izolace 
v problematických místech 

• Dokon�ena montáž prefabrikovaných atik a jejich p�ikotvení 
• Dokon�ena betonáž desek balkon� a provedení jejich odbedn�ní 
• Provedena montáž oken a dve�í v obvodových st�nách 

o Nutno provést kontrolu pozice osazení oken v rovin� fasády 
o Kontrola provedení provedení ut�sn�ní p�ipojovacích spár 

• Provedeny terénní úpravy kolem objektu tak, aby bylo možné postavit bezpe�n� lešení 

 

2.2. P�evzetí staveništ� 

Bude provedena kontrola stavební p�ipravenosti dle výše uvedených požadavk�. 

Po obvod� objektu by m�l být terén srovnán, m�l by být dostate�n� zhutn�n a m�l by být 
vy�išt�n od stavebního materiálu a odpadu. 

Zd�né st�ny objektu by m�ly být suché bez viditelného zate�ení, bez p�ebytk� malty a 
v požadované rovinnosti a svislosti. 



Bakalá�ská práce 

 

35 
 

Veškeré prostupy p�es rovinu st�n by m�ly být dokon�ené s osazením prostupujících prvk� 
z d�vodu zam��ení. Po zam��ení budou demontovány. 

Na staveništi bude ozna�en zdroj elektrické energie a vody a zajišt�na jeho funk�nost. 

Na objektu na vhodném míst� bude umíst�na výšková ryska , která pak bude použita pro 
rozm��ení fasády na objektu. 

Na staveništi bude vy�len�n prostor pro skladování materiálu, zejména pak pro palety 
s CETRIS deskami. Skladovací místo by m�lo být rovné a zpevn�né. 

O p�edání a p�evzetí staveništ� se provede zápis do Stavebního deníku a sepíše se Protokol o 
p�edání a p�evzetí staveništ�, který ob� strany potvrdí. 

 

3. Materiály 

3.1. Použité materiály 

• CETRIS desky FINISH tl. 12mm 
• Tepelná izolace ISOVER MULTIMAX 30 tl. 160 mm. 
• Talí�ové hmoždinky pro kotvení izolace a difuzní fólie 
• Difuzní fólie DEKTEN FASSADE + pásky pro t�sn�ní spoj� 
• Hliníkové konzole v�etn� temoizola�ní podložky MacFOX Isolator 185 Medium 
• Rámové hmoždinky HILTI HRD-HR 10x100 pro kotvení konzol do zdiva 
• Hliníkový T-profil 140x60x3 mm  
• Hliníkový  L-profil 40x60x3 mm 
• Hliníkový L-profil 40x40x3 mm 
• Hliníkový U-profil 20x15x2 mm 
• EPDM páska TN 011 tl. 2mm, ší�ky 30 mm a 110 mm 
• Nerezové samo�ezné vruty JT4-4-4,8x19 
• Nerezové nýty SFS-AP 14-50180-S (rozm�r 5,0 x 18 mm) 
• Perforovaný hliníkový plech 

3.2. Doprava 

a) Primární doprava 

Doprava CETRIS desek bude probíhat kamiony. Pro složení materiálu bude použit 
vysokozdvižný vozík s vidlicemi. Prostor pro skladování by m�l být rovný a zpevn�ný, bez 
v�tších kamen�. 

Doprava tepelné izolace spolu bude taktéž probíhat kamiony. Vykládka pak bude probíhat dle 
pot�eby – vysokozdvižným vozíkem nebo ru�n�.  

Ty�ové materiály budou dopravovány na nákladních autech svázané a skládány 
vysokozdvižným vozíkem nebo ru�n�. 

Ostatní materiály budou dopravovány individuáln� dle pot�eby. 
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b) Sekundární doprava 

 

Pro vnitrostaveništní dopravu bude využit vysokozdvižný vozík, nákladní výtah, v p�ípad� 
menšího množství ru�n�. 

 

3.3. Skladování 

CETRIS desky budou skladovány na paletách, na kterých byly p�ivezeny. Sou�ástí dodávky 
by m�lo být ozna�ení jednotlivých kus�. Palety se na sebe nesmí skládat, hrozilo by 
poškození spodních desek. Uskladn�ní na stavb� bude v zast�ešeném skladu. 

Profily budou skladovány na hranolcích v uzav�eném a zast�ešeném skladu. 

Tepelná izolace bude skladována v komprimovaných balících na paletách, v kterých bude 
p�ivezena. Uskladn�ní na stavb� bude v zast�ešeném skladu. 

Ostatní materiál bude uskladn�n v uzav�ených skladech a kontejnerech v krabicích, v kterých 
byly dopraveny. 

 

3.4. P�ebírka materiálu 

P�i dodávce materiálu kontroluje stavbyvedoucí správnost dodávky.  

U CETRIS desek kontrolu možné poškození desek, správnost barevného odstínu a ozna�ení 
jednotlivých panel�.  

U profil� kontroluje množství, správný rozm�r a poškození profil�. 

V p�ípad� izolace kontroluje správné rozm�ry a nepoškozenost obal� a štítek s vlastnostmi 
deklarovanými výrobcem. 

Spojovací materiál kontroluje stavbyvedoucí na základ� výrobního ozna�ení. 

 

4. Pracovní podmínky 

Limitující podmínkou p�i práci s CETRIS deskami je silný vítr. Dále pak podmínky, kdy je 
snížena viditelnost, tedy když je mlha, silný déš� nebo sn�žení. V takových p�ípadech je práce 
t�eba ukon�it. 

 

5. Stroje a ná�adí 

Pro úpravu desek CETRIS lze použít níže uvedené ná�adí. 

• Okružní pila opat�ená tvrdokovem a s vodící lištou 
• Vrta�ka bez p�íklepu s vrtákem na kov 
• Utahova�ka 
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• Dlouhý n�ž 
• Vrta�ka s p�íklepem – beton / bez p�íklepu – zdivo 
• Stahovací klešt� 
• Nýtovací klešt� 
• Vyst�e�ovací p�ípravek 
• Rota�ní laser 
• Vodováha 
• Metr 
• Kladivo 

6. Pracovní postup 

6.1. Vstupní kontrola 

P�ed zahájením prací je t�eba provést zam��ení jednotlivých fasád a výplní otvor� v nich a 
prov��it jejich skute�né odchylky od rovinnosti a svislosti. 

Pro návrh kotvících prvk� je t�eba provést odtrhové zkoušky akreditovanou laborato�í. 

6.2. Rozm��ení konzol MacFOX Isolator 

V další fázi se na fasádu rozm��í pozice jednotlivých kotev dle klade�ského plánu se 
zohledn�ním odchylek zjišt�ných p�i vstupní kontrole. 

6.3. Uchycení konzol kotvami MacFOX Isolator 

Na rozm��ené pozice se ukotví konzoly. Nejd�íve se p�edvrtá otvor pro kotvu vrta�kou bez 
p�íklepu. Poté se umístí konzola na pozici v�etn� tepeln� izola�ní podložky a p�itlu�e 
rámovou hmoždinkou. Poté je t�eba rámovou hmoždinku dotáhnout tak, aby konzole nebyla 
volná. Konzoly je t�eba p�ed dotažením srovnat do svislice. Po provedení montáže kotev 
prob�hne kontrola jejich upevn�ní, osazení izolátor� a kompletnosti. 

6.4. Zakládací profil izolace 

Po dokon�ení montáže svislého nosného rastru z hliníkových profil� je dalším krokem 
montáž tepelné izolace. Ta se zahájí osazením zakládacího plechového profilu. Nejd�íve je 
t�eba vymezit spodní rovinu, do které bude zakládací plech osazen, pomocí laseru. Výšku je 
t�eba p�enést z dohodnuté rysky pomocí nivela�ního p�ístroje nebo laseru. Následn� se osadí 
zakládací plechový profil, který se p�ikotví na ze� pomocí rámových hmoždinek. Do profilu 
se pak vloží vodorovný pás difuzní fólie a p�ilepí se ke st�n� butylovým tmelem. 

6.5. Montáž teplené izolace 

Následuje postupné skládání tepelné izolace na zakládací profil v �adách. Jednotlivé desky 
izolace k sob� i ke kotvám musí t�sn� doléhat, aby se minimalizovaly tepelné úniky. Veškeré 
dutiny je t�eba vycpat do�ezy z vaty. Jednotlivé desky se kotví t�emi kotvami na 1 m2.  

Po provedení teplené izolace se provede kontrola celistvosti, provedení a ukotvení. 

6.6. Montáž difuzní fólie 

Dalším krokem je natažení difuzní fólie ve svislých pásech, p�i�emž v místech prostupu 
konzol se difuzní fólie na�ízne a p�etáhne p�es kotvu. Difuzní fólie je opat�ena samolepícími 
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páskami na krajích, s kterých je t�eba sundat ochranou PE fólii a poté p�itla�it na vedlejší pás 
difuzní fólie. Na fólii jsou také nazna�eny �árkovan� p�esahy, které �iní 10 cm. Difuzní fólie 
se kotví 1 hmoždinkou na m2. Kolem výplní otvor� je pot�eba p�ilepit fólii na rám okna a 
v ohybech �ádn� ut�snit. U atiky se pak difuzní fólie p�ilepí pomocí butylové pásky ke spodní 
ploše atiky. Po dokon�ení difuzní fólie v ploše je t�eba ut�snit páskou veškeré prostupy kotev 
a p�ekontrolovat napojení na okolní kontrukce. 

Následn� prob�hne kontrola provedení difuzní fólie, jejího ukotvení a opraví se p�ípadná 
poškození. 

6.7. Montáž hliníkových profil� 

Na konzole se v krajních pozicích nasunou odpovídající hliníkové profily (T,L). Profily se 
vyrovnají tak, aby byly v��i referen�ní rovin� byly ve stejných vzdálenostech. Referen�ní 
rovina je ur�ena rota�ním laserem, který je t�eba p�ed zahájením prací správn� vyrovnat. Po 
urovnání profil� se p�ikotví ke konzolám pomocí samo�ezných šroub�. Zopakuje se kontrola 
pozice profil� v��i referen�ní rovin�. Stejným zp�sobem následuje montáž mezilehlých 
svislých hliníkových profil�, které lze nyní vyrovnávat mezi krajní profily pomocí napnuté 
stavební š��ry. Kontrolu pozice však t�eba opakovat v��i referen�ní rovin�. 

Po provedení montáže profil� prob�hne další kontrola jejich správné pozice, rovinnosti a 
svislosti. 

 

6.8. Nalepení EPDM pásek na profily 

P�ed samotnou montáží Cetris desek na rošt se na profily nalepí EPDM pásky. Na T-profil se 
nalepí 110 mm široká páska, na L-profil pak p�ijde páska ší�ky 30 mm. 

 

6.9. Montáž desek CETRIS FINISH 

Cetris desky jsou p�ipraveny v již na�ezaných formátech. P�ed osazením na profily je t�eba 
vyvrtat do desek díry dle p�ipraveného nosného rastru. Každá deska by m�la jeden pevný bod, 
kterým je otvor o pr�m�ru 5,1 mm. Tento bod se umís�uje co nejvíce uprost�ed desky. Ostatní 
otvory jsou vrtány vrtákem o pr�m�ru 8-10 mm dle velikosti desek. Po vyvrtání d�r je t�eba 
veškeré otvory zat�ít barvou, kterou výrobce k deskám dodává na zaprávky. Po zaschnutí se 
za�ne s montáží desek na rastr. Nejd�ív se deska ustaví do správné pozice kontrolované 
rota�ním laserem. Pak se deska p�ipne k profil�m stahovacími klešt�mi a provede se vyvrtání 
otvor� v hliníkových profilech. Pro veškeré kluzné body o pr�m�ru 8-10 mm je t�eba použít 
vyst�e�ovací p�ípravek. Otvory se vrtají o pr�m�ru 5,1 mm. Poté se provede snýtování desek 
s profily. Postupuje se snýtováním desky v pevném bod� a pak se pokra�uje po kruhu od 
vnit�ních otvor� k t�m na obvodu desky. Po ukotvení desky je možné odepnout spínací klešt�. 
Mezi jednotlivými deskami je nutné dodržovat spáry, v tomto p�ípad� o velikosti 6 mm. 

Po provedení montáže desek se provede kontrola rovinnosti obkladu, rovnom�rnosti spar a 
správné barevnosti dle klade�ského výkresu.  
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6.10. Obklad ost�ní výplní otvor� CETRIS deskami 

V místech ost�ní se na rám výpln� otvoru (okno, dve�e) p�ikotví pomocí samo�ezného vrutu 
hliníkový profil 20x15x2. Ten by m�l jednak p�itla�it difuzní fólii z ost�ní k rámu a dále tvo�í 
pouzdro pro usazení CETRIS desky tvo�ící obklad ost�ní. U vn�jší rohu ost�ní je pak t�eba na 
CETRIS desku p�ilepit / snýtovat L-profil 40x40x3. Na ten se pak p�inýtje nebo p�ilepí obklad 
ost�ní. 

 

 

7. Související normy, p�edpisy a technické podklady 

 

  �SN 73 02 25  funk�ní odchylky pozemních staveb 

  �SN 73 05 40  tepelná ochrana budov 

  �SN 73 08 04  požární bezpe�nost staveb 

  �SN 73 20 30  zat�žovací zkoušky stavebních konstrukcí - spole�ná 
     ustanovení 

8. Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci, požární ochrana a ochrana životního 

 prost�edí  

8.1. Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci a požární ochrana je upravena legislativou �R a 
 dále interními p�edpisy spole�nosti. P�i provád�ní stavebních a montážních prací musí 
 být postupováno v souladu, zejména, s následujícími p�edpisy, jež se týkají BOZP: 
 zákon �. 262/2006 Sb., na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., zákon �. 309/2006 Sb., 
 na�ízení vlády �. 495/2001 Sb., na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., vyhláška �. 26/1989 
 Sb., zákon �. 20/1966 Sb., NV 362/2005 Sb. (vše v platném zn�ní). 

  P�i �ešení pracovních úraz� je pot�eba postupovat v souladu s na�ízením vlády �. 
 201/2010 Sb. 

  Pro provád�né práce je zpracována Identifikace a vyhodnocení rizik s uvedením 
 p�íslušných bezpe�nostních opat�ení ke každému riziku za ú�elem jeho odstran�ní, 
 eliminace �i jeho snížení na  p�ijatelnou úrove�. Soupis identifikace a vyhodnocení 
 rizik je p�ílohou technologického p�edpisu. 

 P�i daných pracích budou zam�stnanci používat OOPP.  
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 Pracovišt�: 

 Venkovní pracovišt� musí být zajišt�no proti vstupu nepovolaných osob a uspo�ádáno 
 tak, aby nedocházelo k ohrožení zdržujících se zam�stnanc� a osob a byl zaru�en 
 bezpe�ný pohyb dopravních prost�edk� i chodc�. 

 

8.2. Opat�ení k zajišt�ní staveništ� po dobu, kdy se na n�m nepracuje 

 Pracovišt� musí být zajišt�no proti vstupu nepovolaných osob a uspo�ádáno tak, aby 
 nedocházelo k ohrožení zdržujících se zam�stnanc� a osob a byl zaru�en bezpe�ný 
 pohyb dopravních prost�edk� i chodc�. 

 

8.3. Požární ochrana 

 Vzhledem k tomu, že p�i provád�ní prací nebude docházet k manipulaci s otev�eným 
 ohn�m není t�eba žádných zvláštních opat�ení v oblasti požární ochrany. 

 V oblasti požární ochrany se stavební �innosti �ídí p�edevším: 

 Zákonem �. 133/1985 Sb. 

 Vyhláškou �. 246/2001 Sb. 

 Vyhláškou �. 87/2000 Sb.  

 Vyhláškou �. 328/2001 Sb. 

 

8.4. Ochrana životního prost�edí 

 Zhotovitel musí provést všechna pot�ebná organiza�ní a technická opat�ení, aby 
 zabránil nep�íznivému zne�išt�ní povrchových a podzemních vod, zp�sobených 
 stavební �inností. 

  Zejména musí dbát na zabrán�ní úkap� a únik� ropných produkt�, asfalt�, r�zných 
 chemikálií a  dalších ekologicky nebezpe�ných látek p�i jejich p�eprav�, skladování i 
 použití.  

  Ekologicky nebezpe�né odpady musí být bezpe�n� skladovány ve skladech, jejichž 
 konstrukce to  umož�uje podle p�íslušných p�edpis�, a co nejd�íve ze staveništ� 
 odstran�ny odvezením na  skládku, nebo zneškodn�ny jiným vhodným zp�sobem. 
 Hygienické vybavení za�ízení staveništ�  musí být z�ízeno ve shod� se stavebním 
 povolením a �ádn� provozováno i ošet�ováno. 

 Je nutné dodržovat zejména zákon �. 254/2001 Sb. a na�ízení vlády �. 61/2003 Sb. 
 (obojí v platném zn�ní). 

 Stavební práce budou provád�ny zp�sobem, který zajistí minimáln� možnou emisi 
 hluku, vibrací, prachu, úkap�, odpad� a plynných zplodin. 
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 P�i likvidaci veškerých stavebních odpad� je t�eba postupovat dle zákona �. 185/2001 
 o odpadech. 

 Vzhledem k pracím provád�ných v blízkosti vodního toku je t�eba dodržovat 
 ustanovení zákona  �. 254/2001 Sb. a na�ízení vlády �. 61/2003 Sb. (obojí v platném 
 zn�ní). 
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Vypracoval :     Martin Uher 

Kontroloval :     Ing. Ji�í Teslík 



Kontrolní a zkušební plán lehké prov�trávané fasády

Pol.
Konstrukce /

�innost

P�edm�t 

kontroly
Kontrolovaná vlastnost

Požadovaný parametr, 

tolerance

A - prohlídka dle 

PD a norem

V - vizuální 

prohlídka OP - 

odborné posouzení 

Z - zkouška

P�edpis pro 

kontrolu

Minimální 

�etnost kontrol a 

zkoušek

Odkaz 

na 

doklad

Hodnocení 

stavu

BZ-bez závad 

N -neshoda

Odpov�dný 

pracovník (podpis 

stavbyvedoucího)

Datum

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

1

Nosná 

konstrukce 

fasády

Kontrola  

nosných kotev 

dle PD

Shoda s PD
Kotvy osazeny ve zdivu bez 

v�le(dotaženy na pevno)
A,V PD Z pr�b�žná kontrola stavbyvedoucí, mistr

2

Nosná 

konstrukce 

fasády

Kontrola 

rovinatosti 

profil� nosné 

kce

Odchylka od ideální 

roviny

3mm na dvoumetrové 

lati,absolutn� na 

jednotlivých fasádách max. 

20mm

V,M
Dle TP, 

�SN 730225
BEZ pr�b�žná kontrola stavbyvedoucí,mistr

3
Tepelná 

izolace

Kontrola tepelné 

izolace
Provedení bez mezer

Zamezení vzniku tepelných 

most�
V

Dle p�edpisu 

výrobce
Z pr�b�žná kontrola stavbyvedoucí, mistr

4 Dif�zní folie Shoda s PD
Výrazn�jší 

poškození,uchycení
V

Dlle p�edpisu 

výrobce
BEZ pr�b�žná kontrola stavbyvedoucí,mistr

5 Obklad fasády Kontrola dle PD
Odchylka od ideální 

roviny

3mm na dvoumetrové 

lati,absolutn� na 

jednotlivých fasádách max. 

20mm

V, M
Dle TP, 

�SN 730225
BEZ pr�b�žná kontrola

stavbyvedoucí, 

mistr,

6 Obklad fasády

Kontrola �istoty a 

poškození obkladu p�ed 

demontáží lešení

V BEZ pr�b�žná kontrola stavbyvedoucí,mistr

7
Kompletní 

fasáda
P�edání díla V P, Z finální kontrola stavbyvedoucí, TDI

Tento kontrolní a zkušební plán (KZP) platí pro prov�trávané lehké  fasády na objektu Bytový d�m Libiš

7

P�edm�t kontroly Zp�sob kontroly Požadované doklady
Z - zápis ve SD

P - protokol

RZ - revizní zpráva

O - osv�d�ení

PZ - p�ejímací zápis

BEZ - bez dokladu

TP lehká prov�trávaná fasáda
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Vypracoval :     Martin Uher 

Kontroloval :     Ing. Ji�í Teslík  
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

 

 Název úlohy:   Atika                          

 

 Návrhová vnit�ní teplota Ti =   20,00 C 

 Návrh.teplota vnit�ního vzduchu Tai =   20,00 C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 

 Teplota na vn�jší stran� Te [C]:  -13,00 C 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,776+0,000 = 0,776 

       Požadavek platí pro posouzení nepr�svitné konstrukce. 

  Vypo�tená hodnota: f,Rsi =   0,882 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 

  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 

  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 

 

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

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

   2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 

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

  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap�. na základ� grafických 
výstup� programu. 

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn� uznávaná a 
normovaná metodika  výpo�tu celoro�ní bilance v podmínkách dvourozm�rného vedení tepla 
a vodní páry.  Orienta�n� lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
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  T�etí požadavek je ur�en pro posouzení skladeb konstrukcí p�i jednorozm�rném 
vedení tepla  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 

 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle �SN EN ISO 13788, �SN EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  Jednopláš�ová st�echa - pr�m�rná tl 
 Zpracovatel :  Martin Uher 
 Zakázka :   
 Datum :   
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, st�echa - tepelný tok zdola 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 �íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc   0.0100    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  2  Strop Miako tl   0.2900    0.5470   840.0   1390.0        15.0   0.0000 
  3  Glastek 40 spe   0.0040    0.2100  1470.0   1125.0     29000.0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100   0.2250    0.0370  1270.0     20.0        30.0   0.0000 
  5  Dekplan 76   0.0012    0.3500  1470.0   1208.0     15000.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo�tu : 
 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M�síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.0   57.0  1332.1    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    20.0   59.3  1385.8    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    20.0   60.2  1406.8     3.0   79.5   602.1 
    4        30    20.0   61.2  1430.2     7.7   77.5   814.1 
    5        31    20.0   64.4  1505.0    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    20.0   67.7  1582.1    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    20.0   69.5  1624.2    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    20.0   69.0  1612.5    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    20.0   65.0  1519.0    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    20.0   61.4  1434.9     8.3   77.1   843.7 
   11        30    20.0   60.2  1406.8     2.9   79.5   597.9 
   12        31    20.0   59.7  1395.2    -0.6   80.7   468.9 
           
 

 Pro vnit�ní prost�edí byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem dle �SN EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 
 
 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.64 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.147 W/m2K 
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 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.7E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        740.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         13.1 h 
 
 
 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.81 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.964 
 
 �íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 
 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.6   0.761    11.2   0.608    19.2   0.964    59.9 
    2    15.3   0.773    11.8   0.609    19.2   0.964    62.1 
    3    15.5   0.735    12.1   0.533    19.4   0.964    62.5 
    4    15.7   0.654    12.3   0.374    19.6   0.964    62.9 
    5    16.5   0.526    13.1   0.052    19.7   0.964    65.5 
    6    17.3   0.349    13.8  ------    19.9   0.964    68.3 
    7    17.7   0.099    14.3  ------    19.9   0.964    69.9 
    8    17.6   0.211    14.1  ------    19.9   0.964    69.5 
    9    16.7   0.506    13.2  ------    19.8   0.964    66.0 
   10    15.8   0.641    12.4   0.347    19.6   0.964    63.0 
   11    15.5   0.736    12.1   0.535    19.4   0.964    62.5 
   12    15.4   0.775    11.9   0.608    19.3   0.964    62.5 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 
   Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 
 
 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         

 tepl.[C]:   18.8   18.8   16.2   16.1  -12.8  -12.8 
 p [Pa]:   1285   1284   1250    357    305    166 
 p,sat [Pa]:   2170   2164   1845   1835    202    201 
 
 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 
 �íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.5290    0.5290   1.308E-0009 
 
 Celoro�ní bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.003 kg/m2,rok 
 Množství vypa�itelné vodní páry Mev,a:       0.105 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než   0.0 C. 
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Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788: 
 
 Ro�ní cyklus �.  1 
 
 V konstrukci dochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenza�ní zóna �.  1 
  Hranice kondenza�ní zóny  Akt.kond./vypa�.  Akumul.vlhkost 
 M�síc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

   1   0.5290    0.5290   1.88E-0010     0.0005 
   2   0.5290    0.5290  -4.63E-0013     0.0005 
   3    ---       ---    -7.78E-0010     0.0000 
   4    ---       ---        ---          ---   
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
  12    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0005 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry 
 p�evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2010 
 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Jednopláš�ová st�echa - pr�m�rná tl 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 

 Teplota na vn�jší stran� Te:  -13,0 C 

 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  20,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
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   2  Strop Miako tl.290mm ovn 500  0,290       0,547  15,0 

   3  Glastek 40 special  0,004       0,210  29000,0 

   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,225       0,037  30,0 

   5  Dekplan 76  0,0012       0,350  15000,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,776+0,000 = 0,776 

  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 

  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 

  

  

 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 

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

 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad 
požadavkem 

 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné 
vazby. 

 

 II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypo�tená hodnota: U =   0,15 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 

  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 
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 III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2) 

  

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

  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 

  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

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

 

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

  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,043 kg/m2,rok 

  (materiál: Dekplan 76). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,043 kg/m2,rok 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 

   

  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0030 kg/m2,rok 

  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 0,1051 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN�N. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN�N. 

 

 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle �SN EN ISO 13788, �SN EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  St�na obvodová Zdivo 300 + izolace 160 
 Zpracovatel :  Martin Uher 
 Zakázka :   
 Datum :   
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  St�na 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 �íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc   0.0150    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  2  Porotherm 30 P   0.3000    0.1800  1000.0    825.0        10.0   0.0000 
  3  Isover Multima   0.1600    0.0330   840.0     40.0         1.0   0.0000 
  4  Dörken Delta-V   0.0004    0.1700  1000.0    930.0        50.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo�tu : 
 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 



Bakalá�ská práce 

 

53 
 

 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    20.9 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M�síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.9   54.2  1338.9    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    20.9   56.3  1390.8    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    20.9   57.2  1413.0     3.0   79.5   602.1 
    4        30    20.9   58.1  1435.3     7.7   77.5   814.1 
    5        31    20.9   61.2  1511.9    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    20.9   64.4  1590.9    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    20.9   66.1  1632.9    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    20.9   65.5  1618.1    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    20.9   61.8  1526.7    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    20.9   58.3  1440.2     8.3   77.1   843.7 
   11        30    20.9   57.2  1413.0     2.9   79.5   597.9 
   12        31    20.9   56.8  1403.2    -0.6   80.7   468.9 
           
 

 Pro vnit�ní prost�edí byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem dle �SN EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 
 
 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.53 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.147 W/m2K 
 
 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.8E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1471.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         17.6 h 
 
 
 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.66 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.963 
 
 �íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 
 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.7   0.735    11.3   0.588    20.0   0.963    57.1 
    2    15.3   0.743    11.9   0.586    20.1   0.963    59.1 
    3    15.6   0.701    12.1   0.510    20.2   0.963    59.6 
    4    15.8   0.614    12.4   0.353    20.4   0.963    59.9 
    5    16.6   0.477    13.2   0.055    20.6   0.963    62.3 
    6    17.4   0.304    13.9  ------    20.7   0.963    65.1 
    7    17.8   0.098    14.3  ------    20.8   0.963    66.6 
    8    17.7   0.176    14.2  ------    20.8   0.963    66.1 
    9    16.8   0.456    13.3   0.000    20.6   0.963    62.9 
   10    15.9   0.599    12.4   0.326    20.4   0.963    60.0 
   11    15.6   0.703    12.1   0.512    20.2   0.963    59.6 
   12    15.4   0.746    12.0   0.587    20.1   0.963    59.6 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 
   Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 
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 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         

 tepl.[C]:   19.7   19.6   11.3  -12.8  -12.8 
 p [Pa]:   1359   1261    228    173    166 
 p,sat [Pa]:   2288   2277   1339    202    202 
 
 P�i venkovní návrhové teplot� nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  6.883E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788: 
 
 Ro�ní cyklus �.  1 
 
 V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry 
 p�evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2010 
 
 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   St�na obvodová Zdivo 300 + izolace 160 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  20,9 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 

 Teplota na vn�jší stran� Te:  -13,0 C 

 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  20,9 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 

   2  Porotherm 30 Profi na maltu pr  0,300       0,180  10,0 

   3  Isover Multimax 30  0,160       0,033  1,0 
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   4  Dörken Delta-Vent N  0,0004       0,170  50,0 

 

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

  

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

  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 

  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 

  

  

 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 

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

 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad 
požadavkem 

 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné 
vazby. 

 

 II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypo�tená hodnota: U =   0,15 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 

  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

 

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

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
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  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 

  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

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

 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci nedochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 

   

  POŽADAVKY JSOU SPLN�NY. 

 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 



Nerezový samo�ezný vrut
SC JT4-4-4,8X19

CETRIS FINISH
deska tl. 12mm

Difuzní fólie
DEKTEN FASSADE

12
60

16
0

rámová hmoždinka
HILTI HRD-HR 10x100

Nerezový nýt
SFS - AP 14 - 50180 - S
(rozm�r 5,0 × 18,0 mm)

hliníková konzole
MacFOX Isolator 185 Medium
v�etn� termoizola�ní podložky

Hliníkový T-profil 140x60x3 mm

EPDM páska TN 011 tl. 2mm, ší�ky
110 mm

6

Zdivo z broušených
cihelných blok� HELUZ
P15 tl. 300 mm

Tepelná izolace
ISOVER MULTIMAX 30

  tl.160 mm
kotvená talí�ovými hmoždinkami

FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB-TU OSTRAVA

KATEDRA:
POZEMNÍ
STAVITELSTVÍ 225

FORMÁT

DATUM

OBOR

ŠK.ROK

A4

DUBEN 2015

3607R041

2014/2015

VEDOUCÍ BP VYPRACOVAL KONZULTANT BP

ING. JI�Í TESLÍK MARTIN UHER

NÁZEV BAKALÁ�SKÉ PRÁCE

NÁZEV VÝKRESU M��ÍTKO �ÍSLO VÝKRESU

M  1 : 5 DPS 1.9Detail 1 - Spoj desek

Technologie provád�ní lehké prov�trávané fasády

������

����	
��������������



Zdivo z broušených
cihelných blok� HELUZ
P15 tl. 300 mm

Nerezový samo�ezný vrut
SC JT4-4-4,8X19

CETRIS FINISH deska tl.
12mm

Difuzní fólie
DEKTEN FASSADE

rámová hmoždinka
HILTI HRD-HR 10x100

Nerezový nýt
SFS - AP 14 - 50180 - S
(rozm�r 5,0 × 18,0 mm) hliníková konzole

MacFOX Isolator 185 Medium
v�etn� termoizola�ní podložky

Hliníkový L profil 40x60x3 mm

EPDM páska TN 011 tl. 2mm, ší�ky 30 mm

12
60

16
0

Hliníkový U profil
20x15x2 mm

Hliníkový L profil
40x40x3 mm

Nerezový nýt
SFS - AP 14 - 50180 - S
(rozm�r 5,0 × 18,0 mm) 35

CETRIS FINISH
deska tl. 12mm

T�snící páska
- spára parapet /
obklad ost�ní

Tepelná izolace
ISOVER MULTIMAX 30  tl.160 mm

kotvená talí�ovými hmoždinkami

FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB-TU OSTRAVA

KATEDRA:
POZEMNÍ
STAVITELSTVÍ 225

FORMÁT

DATUM

OBOR

ŠK.ROK

A4

DUBEN 2015

3607R041

2014/2015

VEDOUCÍ BP VYPRACOVAL KONZULTANT BP

ING. JI�Í TESLÍK MARTIN UHER

NÁZEV BAKALÁ�SKÉ PRÁCE

NÁZEV VÝKRESU M��ÍTKO �ÍSLO VÝKRESU

M  1 : 5 DPS 1.10Detail 2 - Ost�ní okna

Technologie provád�ní lehké prov�trávané fasády

������

����	
���������������



35

12

60 160

3,0%

Obklad ost�ní
CETRIS FINISH
deska tl. 12mm

Nerezový samo�ezný vrut
SC JT4-4-4,8X19

T�snící guma
- spára parapet /
okno

Nerezový nýt
SFS - AP 14 - 50180 - S
(rozm�r 5,0 × 18,0 mm)

Hliníkový L profil 40x60x3 mm

CETRIS FINISH deska tl. 12mm

Hliníkový L profil 40x40x3 mm

hliníková konzole
MacFOX Isolator 185 Medium
v�etn� termoizola�ní podložky

Zdivo z broušených
cihelných blok� HELUZ
P15 tl. 300 mmDifuzní fólie

DEKTEN FASSADE

rámová hmoždinka
HILTI HRD-HR 10x100

EPDM páska TN 011 tl.
2mm, ší�ky 30 mm

V�trací m�ížka - perforovaný
hliníkový plech

Nerezový nýt
SFS - AP 14 - 50180 - S
(rozm�r 5,0 × 18,0 mm)

P�íponka parapetu z
hliníkového plechu tl. 2 mm

Parapet z hliníkového
plechu tl 0,8 mm

Tepelná izolace parapetu
ve spádu z XPS Nerezový

samo�ezný vrut
JT4-4-4,8X19

Tepelná izolace
ISOVER MULTIMAX 30  tl. 160 mm
kotvená talí�ovými hmoždinkami

FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB-TU OSTRAVA

KATEDRA:
POZEMNÍ
STAVITELSTVÍ 225

FORMÁT

DATUM

OBOR

ŠK.ROK

A4

DUBEN 2015

3607R041

2014/2015

VEDOUCÍ BP VYPRACOVAL KONZULTANT BP

ING. JI�Í TESLÍK MARTIN UHER

NÁZEV BAKALÁ�SKÉ PRÁCE

NÁZEV VÝKRESU M��ÍTKO �ÍSLO VÝKRESU

M  1 : 5 DPS 1.11Detail 3 - Parapet okna

Technologie provád�ní lehké prov�trávané fasády

������

����	
����������������



CETRIS FINISH deska tl.
12mm

Difuzní fólie
DEKTEN FASSADE

Tepelná izolace
ISOVER MULTIMAX 30  tl. 160 mm
kotvená talí�ovými hmoždinkami

12 60 160

Hliníkový L profil 40x60x3 mm

Nerezový nýt
SFS - AP 14 - 50180 - S
(rozm�r 5,0 × 18,0 mm)

hliníková konzole
MacFOX Isolator 185 Medium
v�etn� termoizola�ní podložky

Nerezový samo�ezný vrut
SC JT4-4-4,8X19

EPDM páska TN 011 tl.
2mm, ší�ky 30 mm

V�trací m�ížka - perforovaný
hliníkový plech

Hliníkový L profil 40x40x3 mm

Obklad ost�ní
CETRIS FINISH deska tl. 12mm

Obklad nadpraží
CETRIS FINISH deska tl. 12mm

Nerezový nýt
SFS - AP 14 - 50180 - S
(rozm�r 5,0 × 18,0 mm)

Hliníkový U profil 20x15x2 mm

rámová hmoždinka
HILTI HRD-HR 10x100

FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB-TU OSTRAVA

KATEDRA:
POZEMNÍ
STAVITELSTVÍ 225

FORMÁT
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DUBEN 2015
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VEDOUCÍ BP VYPRACOVAL KONZULTANT BP

ING. JI�Í TESLÍK MARTIN UHER

NÁZEV BAKALÁ�SKÉ PRÁCE

NÁZEV VÝKRESU M��ÍTKO �ÍSLO VÝKRESU

M  1 : 5 DPS 1.12Detail 4 - Nadpraží okna
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rámová hmoždinka
HILTI HRD-HR 10x100

-0,625

hliníková konzole
MacFOX Isolator 185 Medium
v�etn� termoizola�ní podložky

V�trací m�ížka - perforovaný
hliníkový plech

Hliníkový L profil 40x60x3 mm

Nerezový nýt
SFS - AP 14 - 50180 - S
(rozm�r 5,0 × 18,0 mm)

CETRIS FINISH deska tl.
12mm

Difuzní fólie
DEKTEN FASSADE

Tepelná izolace
ISOVER MULTIMAX 30  tl. 160 mm
kotvená talí�ovými hmoždinkami

Hliníkový L profil 40x40x3 mm

12

60 160

10 100

Nerezový nýt
SFS - AP 14 - 50180 - S
(rozm�r 5,0 × 18,0 mm)

Tepelná izolace KZS
EPS F100  tl. 100 mm
kotvená talí�ovými hmoždinkami
a lepená lepidlem

Armovaná vrstva lepidla tl. 5 mm +
Finální povrchová úprava -
tenkovrstvá akrylátová omítka
(zrnitost 2,5 mm)

Hliníkový zakládací plech tl. 2 mm
160 x 40 mm
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NAVRHOVANÝ BYTOVÝ D�M - SO 01

STAVEBNÍ PARCELA 443/2 (katastrální území Neratovice)

FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB-TU OSTRAVA

KATEDRA:
POZEMNÍ
STAVITELSTVÍ 225

FORMÁT

DATUM

OBOR

ŠK.ROK

A4

DUBEN 2015

3607R041

2014/2015

VEDOUCÍ BP VYPRACOVAL KONZULTANT BP

ING. JI�Í TESLÍK MARTIN UHER

NÁZEV BAKALÁ�SKÉ PRÁCE

NÁZEV VÝKRESU M��ÍTKO �ÍSLO VÝKRESU

C 1.1Situace širších souvislostí
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Situace šírších souvislostí
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