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ANOTACE: 
 
Bakalářská práce řeší výstavbu bytového domu v okrajové části Uherského Hradiště na dosud 

nezastavěném pozemku č.35/2, jehož majitelem je město Uherské Hradiště. Bytový dům je 

navržen jako celoplošně podsklepený, třípodlažní objekt se sedlovou střechou, pro 6 až 8 

rodin. V suterénu jsou navrženy společné prostory a sklepní kóje k jednotlivým bytovým 

jednotkám. V každém ze tří nadzemních podlaží se nacházejí dva stejně navržené byty o 

velikosti 75 m². Jsou řešeny jako dvoupokojové. K bytům ve druhém a třetím podlaží náleží 

balkon. Podkroví je zatím neobydlené. V případě zájmu o zabydlení podkrovních prostor je 

možná varianta jednoho nebo dvou bytů. Je třeba provést veškeré dokončovací práce.  

V rámci řešeného projektu byly vypracovány stavební výkresy a část technologická v souladu 

s platnými normami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNOTATION: 
 

This bachelor thesis deals with house bulding in the suburban area of Uherské Hradiště on the 

undeveloped property num. 35/2, owned by the town of Uherské Hradiště. The apartment 

dwelling house is designed as a three-storey, full-area basement building with a saddle roof 

for 6 to 8 families. Every accommodation unit has its own basement and circulating area 

designed in the basement floor. On each of the three above-the-ground storeys there are two 

identically designed flats of 75-square metres. All of them are designed as two-room 

apartments. Accommodation units situated on the second and third floor have got a balcony.  

The attic is uninhabited in the meanwhile. In case of being interested in inhabiting the garret 

there is a possibility of one or two apartments. It is necessary to do all the finishing work. 

Within the frame of the designed project, all the building drawings and mechanical 

reconstruction were drown up according to rules in operation.  

 



 
 
SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ: 
 
Bpv     - výškový systém Baltský - po vyrovnání 

CB      - cihly broušené (Porotherm) 

ČÚBP - český úřad bezpečnosti práce 

ČBÚ   - český báňský úřad 

ČOV  - čistírna odpadních vod 

ČSN   - české technické normy (dříve – československé státní normy) 

HZS   - hasičský záchranný sbor 

JTS    - jednotná trigonometrická síť 

NP     - nadzemní podlaží 

P+D   - pero + drážka (cihla Porotherm) 
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1. Úvodní ustanovení 
 

Zásady pro vypracování diplomové práce (dále i DP) nebo bakalářské práce (dále i BP) 
jsou určeny všem studentům (prezenční i kombinovaná forma studia) bakalářských   
a magisterských studijních programů a studijních oborů, které jsou akreditovány na 
Fakultě stavební (dále jen FAST) Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále 
jen VŠB-TUO). 
 

Vypracování diplomové nebo bakalářské práce je součástí studijních programů  
a studijních plánů studijních oborů FAST 
 

Diplomovou a bakalářskou prací se ověřují vědomosti a dovednosti, které student 
získal během studia a jeho schopnosti využívat je při řešení technických a odborných 
problémů studovaného oboru. 
 

Diplomovou nebo bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen řešit, písemně 
prezentovat řešení zadaného úkolu a verbálně obhájit své přístupy k řešení a výsledky 
řešení. 
 
 

2. Témata a rozsah diplomových a bakalářských prací 
 

Diplomové a bakalářské práce se liší charakterem zadaných úkolů a hloubkou jejich 
zpracování: 
 
- témata diplomových prací  vycházejí z potřeb společenské praxe, z plánu vědecko-

výzkumné činnosti vysoké školy, fakulty nebo profilující katedry. Student se musí 
snažit podat v diplomové práci co nejvýstižnější a nejpříznivější obraz o svých 
schopnostech řešit ucelené úlohy stavební praxe a výzkumu a osvojení si 
nezbytných návyků technického způsobu vyjadřování, znalosti odborné literatury, 
technických norem a jejich využití. Téma diplomové práce může navazovat na 
bakalářskou práci, kterou student obhájil v bakalářském stupni studia, 

- témata bakalářských prací vycházejí z problematiky oboru garantovaného profilující 
katedrou. V bakalářské práci má student prokázat, že je schopen samostatně 
zpracovat zadané téma, ovládá technický způsob vyjadřování a umí pracovat 
s odbornou literaturou a technickými normami. Témata bakalářských prací svým 
charakterem a hloubkou zpracování odpovídají rozšířeným ročníkovým projektům. 

 
 
 
 
 
Textový a grafický rozsah DP a BP se liší podle charakteru zadaných úkolů. Doporučený 
rozsah textových částí DP a BP: 
 

- bakalářská práce…………………….min. 30 stran textu včetně obrázků a tabulek, 
- diplomová práce…………………….min. 45 stran textu včetně obrázků a tabulek. 

 
 
 

3. Uspořádání diplomové (bakalářské) práce 
 

Diplomová nebo bakalářská práce je souborem těchto částí: 
 

A. Desky a vazba práce 
B. Úvodní část práce 
C. Hlavní textová část práce 
D. Přílohy 

 



©FAST, VŠB-TUO  Zásady pro vypracování bakalářských a diplomových prací 
Garant dokumentu: Proděkan pro studium  FAST_SME_10_007     Verze: A 
Účinnost od 1.4.2010 

Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka  
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem   3/14 
 

A. Desky a vazba práce 
 

DP a BP student uloží do IS EDISON (výkresy ve formátu .pdf) a odevzdá formou 
dvou výtisků v knihařsky pevné vazbě a 1 CD s obsahem DP nebo BP (nezaheslované). 
Obrázek 1 obsahuje požadovanou strukturu údajů desek DP a BP. Barva desek je černá se 
zlatým potiskem. Zadní přídeští je obvykle vybaveno doplňky pro vložení média (disketa,CD-
ROM) s textem DP (BP), příloh, zdrojových textů apod. 
 
B. Úvodní část práce 

 
B. 1 Titulní list 
 

Titulní list DP (BP) má podobný obsah s titulní deskou, navíc se uvádí úplný název 
práce (česky a anglicky), jméno studenta, jméno vedoucího práce, sídlo školy (Ostrava) a rok 
vypracování a odevzdání práce, dle obrázku 2. 
 
B. 2 Zadání diplomové (bakalářské) práce 
 

Zadání diplomové nebo bakalářské práce (kopie) se vkládá bezprostředně za titulní 
list. Originál zadání zůstává studentovi. 
 

Originál zadání vypracovává vedoucí pracovník oborové katedry ve spolupráci 
s vedoucím DP nebo BP v termínech stanovených studijním programem. Zadání se 
vypracovává ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží student, na druhý stejnopis potvrdí 
student převzetí zadání. Druhý stejnopis je předán na studijní oddělení a založen do studijní 
dokumentace studenta. 
 
Zadání DP a BP obsahuje: 

- název univerzity a název fakulty, 
- název oborové katedry a akademický rok, 
- studijní obor, 
- druh práce (diplomová, bakalářská), 
- název práce česky, 
- název práce anglicky (s vyznačením slov kromě předložek a spojek velkými písmeny), 
- zásady pro vypracování práce, 
- požadovaný rozsah práce, 
- požadovaný procentuální podíl odborných profesí na řešeném tématu DP a BP 

(stanoví garant oboru) ¹) 
- seznam doporučené odborné literatury, 
- jméno vedoucího práce, příp. konzultanta, 
- datum zadání a termín odevzdání práce, 
- podpis vedoucího pracovníka katedry a děkanky, razítko fakulty, 
- datum podpisu zadání, 
¹) – podíl odborných profesí bude zohledněn v pedagogických úvazcích jednotlivých 
      kateder FAST 

 
B. 3 Místopřísežné prohlášení 
 

Tímto prohlášením se student hlásí k autorství diplomové (bakalářské) práce. Text 
prohlášení se umisťuje v dolní části stránky. Je třeba neopomenout vlastnoruční podpis 
modrou barvou (doporučuje se podpis celým jménem), jako datum se uvádí datum 
odevzdání diplomové (bakalářské) práce (je uvedeno v zadání práce), viz obrázek 3. 
 

Pokud student použil podklady autora, resp. podniku, které vyžadují jejich souhlas 
s uveřejněním, je povinen tuto okolnost doplnit do prohlášení. 
 

Do prohlášení se nezařazuje poděkování (konzultantům apod.). Pokud je to nezbytné, 
je možno uvést poděkování na samostatné stránce za závěr diplomové (bakalářské) práce.  
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B. 4 Prohlášení o využití výsledků práce 
 

Toto prohlášení musí být napsáno na samostatném listě papíru a vlastnoručně 
podepsáno studentem s udáním data odevzdání práce, viz obrázek 4. Toto prohlášení může 
obsahovat dohodnuté omezení přístupu k textu diplomové (bakalářské) práce, vyplývající 
například z ochrany know-how spolupracující firmy. 
 
B. 5 Anotace diplomové (bakalářské) práce 
 

Anotace obsahuje vzor citace diplomové (bakalářské) práce včetně počtu stran a 8 až 
10 řádků textu s popisem obsahu diplomové (bakalářské) práce s důrazem na dosažené 
výsledky. 
 

V horní části stránky se uvádí anotace v českém nebo slovenském znění, pod ní 
cizojazyčně. Volba cizího jazyka musí odpovídat zvyklostem studijního oboru. 
 
B. 6 Obsah diplomové (bakalářské) práce 
 

Do obsahu diplomové (bakalářské) práce se zařazuje seznam všech číslovaných 
kapitol a podkapitol včetně odkazů na čísla stran. Nezahrnují se do něj dříve uvedené části 
práce (anotace, prohlášení studenta, zadání atd.). Obsah musí být upraven do přehledné 
podoby, viz obrázek 5. 
 
B. 7 Seznam použitého značení 
 

Seznam použitého značení je součástí každé diplomové (bakalářské) práce. Obsahuje 
značky abecedně řazené (nejprve velká a následně malá písmena v pořadí latinská abeceda, 
řecká abeceda), doplněné jejich významem a uvedením fyzikálních jednotek. Každou značku 
je možné uvést také u jejího prvního výskytu v práci. Vyžaduje-li to povaha práce, uvádí se 
samostatné seznamy: 
- použitých indexů, 
- zkratek (AUTOCAD, ANSYS, PHASES, ...) 
- odborných termínů (basis function, finite element, hard disc, ...). 
 
C. Hlavní textová část práce 
 
 Hlavní část diplomové (bakalářské) práce začíná úvodem, pokračuje jednotlivými 
kapitolami a končí závěrem se zhodnocením. Z členění DP a BP musí vyplynout: 

 přehled současného stavu řešené problematiky, 
 aktuálnost řešení problematiky, 
 metodika řešení, 
 dosažené výsledky, 
 hodnocení výsledků a diskuse o nich. 

 
C. 1 Členění textu BP a DP 
 
- Text diplomové (bakalářské) práce je členěn do kapitol a podkapitol, výjimečně do třetí 

úrovně členění. 
- Kapitoly a podkapitoly se průběžně číslují podle desetinného třídění arabskými číslicemi, 

čísla podkapitol se oddělují tečkou (viz obr. 5). 
- Délka kapitoly by v zásadě měla přesahovat délku stránky. Více kapitol na jedné stránce 

ztěžuje přehled. 
-  Názvy kapitol (nadpisy) se od předcházejícího textu oddělují dvěma řádky, od následujícího 

textu jedním prázdným řádkem a vhodným způsobem se zvýrazňují. 
- Vlastní text kapitol se člení do odstavců. První řádek odstavce začíná od levé svislice nebo 

se od ní odráží. Mezi odstavci má mezera velikost jednoho řádku. 
- Výčty se od předcházejícího i následujícího textu oddělují prázdným řádkem. Umisťují se 

od levé svislice. Jednotlivé body se označují arabskými číslicemi, písmeny abecedy, 
pomlčkami nebo jinými značkami. 
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- Obrázky a tabulky včetně jejich popisu se zarovnávají na střed. Obrázky je třeba umisťovat 
přímo do textu, co nejblíže odkazu na ně. Jen pokud to není možné, zařazují se do 
dodatků. 

- V seznamu literatury se uvádí pouze ty literární prameny, na něž jsou v textové části 
odkazy. Citace literatury v seznamu musí odpovídat ČSN ISO 690. 

 
C. 2 Požadavky na úpravu textu DP a BP 
 
 V úvodní části DP a BP se umisťuje každá část  na samostatný list. Hlavní textovou 
část DP a BP je možno z důvodů úspory tisknout oboustranně. Začátky hlavních kapitol je 
možno uvádět na lícové straně, která má při oboustranném tisku vždy liché číslo. 
  
 V celé DP a BP je nutno používat pouze zákonnou měrovou soustavu SI. Technické 
výrazy musí odpovídat používané terminologii a normám, vzorce a rovnice jsou číslovány. 
Výpočty musí být uspořádány tak, aby každý čtenář mohl bez obtíží přezkoumat jejich 
správnost. U vzorců, součinitelů, hodnot a závěrů převzatých, bude publikována odvolávka  
(v hranatých závorkách) na pramen, uvedený v seznamu použité literatury. 
 
 Originál DP a BP musí být vypracován na bílém formátu A4 s dostatečným 
kontrastem pro kopírování. Při zpracování textové části práce v běžném textovém editoru se 
doporučuje typ písma Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5. Tisk na formátu 
A4 respektuje okraje 2,5 cm. Matematické vzorce a výrazy, které nelze vytvořit v použitém 
textovém editoru, je možné vepsat do textu technickým písmem. Při použití psacího stroje 
má jedna stránka obsahovat 30 až 35 (40) řádků (řádkování 1,5) po 60 úhozech klasické 
velikosti písma. 
 Stránky musí být průběžně číslovány. Při použití elektronické sazby je možno doplnit 
záhlaví stránky také nápisem „Diplomová práce“ (u bakalářů „Bakalářská práce“) a graficky 
oddělit od textu.  
 
 Všechny citované práce a odkazy musí být uvedeny v seznamu literatury. Každý 
uváděný údaj doplní student číselnými odkazy na literaturu, ze které je informace 
přebírána, např. [15], [2, 4-6]. Není přípustné citovat celé odstavce z knih či učebnic. 
 
V případě nutnosti musí být nezbytné citáty zřetelně vyznačeny uvozovkami. 
 
C. 3 Požadavky na jazykovou kvalitu 
 
 Hodnocenou součástí úrovně DP a BP je i jazyková kvalita a čistota. Student se ve 
své práci vyjadřuje stručně, technicky, slohově i gramaticky správně. Přitom používá kratší, 
dobře srozumitelné věty. Předpokládá se dodržování Pravidel českého pravopisu a 
dodržování odborného názvosloví. 
 
C. 4 Seznam použité literatury 
 
Použitá literatura je seřazena abecedně podle příjmení autorů. Hlavní zásady citace: 

a) Jméno autora se uvádí písmem v pořadí: příjmení, osobní jméno, oba údaje 
jsou odděleny čárkou. Osobní jméno, resp. jména lze uvádět iniciálami, 
příjmení v původním tvaru, bez titulů a hodnosti. 

b) Název publikace je napsán kurzívou. Název se uvádí v jazyce citované 
publikace, pouze se převádí z cizího písma do latinky. 

c) Vydavatelské údaje se píší v pořadí: místo vydání, (dvojtečka) nakladatelství  
či jiná vydavatelská instituce (čárka) a rok vydání. 

 
D. Přílohy 
 
 Do příloh se uvádějí rozsáhlejší grafické práce, stavební výkresy, mapy, obrázky, 
tabulky, výpisy programů, algoritmy a fotografie, které nejsou zařazeny a pěvně svázány 
v textu. 
 



©FAST, VŠB-TUO  Zásady pro vypracování bakalářských a diplomových prací 
Garant dokumentu: Proděkan pro studium  FAST_SME_10_007     Verze: A 
Účinnost od 1.4.2010 

Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka  
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem   6/14 
 

 Přílohy se číslují arabskými číslicemi a jsou uvedeny na zvláštním seznamu. Počet 
příloh není omezen. Doporučuje se dodržování účelné stručnosti s přihlédnutím k významu  
a přiměřenému rozsahu příloh pro hodnocení práce a pro případné navazující práce 
v budoucnu. 
Stavební výkresy, mapy a přílohy, které to vyžadují, jsou opatřeny popisovým polem 
(razítkem) podle obrázku 6. 
 
 Zvláštní přílohou je úplný text DP nebo BP v elektronické verzi, uložený na vhodném 
nosiči (např. CD-R, CD-RW apod.), určený ke zveřejnění prostřednictvím databáze 
kvalifikačních prací, kterou spravuje VŠB-TUO. 
 

4. Související dokumenty 
 
ČSN ISO 5966 (01 0173) Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český 
normalizační institut, 1995. 
 
ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných 
dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1996. 
ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem. 
Praha: Český normalizační institut, 2002. 
 
ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační 
institut, 1996. 32 s. 
 
ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. 
Praha: Český normalizační institut, 2000. 24 s. 
 

5. Závěrečná ustanovení 
 
 Zásady pro vypracování diplomové a bakalářské práce mohou být dále upřesněny 
vedoucím oborové katedry v rámci jeho působnosti. 
 Diplomová práce nebo bakalářská práce, která nebude po formální stránce odpovídat 
podmínkám, uvedeným v těchto zásadách, nebude přijata k obhajobě. 
 
 Tato směrnice byla projednána Akademickým senátem FAST VŠB – TU Ostrava dne 
26. 3. 2010 a nabývá platnosti dnem 1. 4. 2010. 
 
 
 
 
         
      doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D. 
            děkanka Fakulty stavební 
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Vypracovala: Bc. Martina Sluková  

Vedoucí projektu: Ing. Pavel Vlček 

V Ostravě   duben 2010 

A.1. Identifikační údaje stavby 

 

Název akce:                            Bytový dům Jarošov 

Místo stavby:                         Ulice Ivony Polinské, Uherské Hradiště 

                                               Parc. č. 35/2 

Stavebník, obchodní firma:   Tradex 

IČO :                                      00636541 

Sídlo stavebníka:                   Hradišťská 5      

                                               686 01  

Projektant:                              Bc. Martina Sluková 

Adresa:                                   Sadová 1034 

                                               Uherské Hradiště 686 05 

Kontakt:                                 slukovamartina@centrum.cz 

                                               777 313 222 

Vedoucí projektu:                  Ing. Pavel Vlček 

Stupeň dokumentace:             Projekt pro stavební řízení 

 

 

A.2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 
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Stavební parcela č. 35/2 je majetkem investora. Nachází se v okrajové části Uherského 

Hradiště, v katastrálním území Uherské Hradiště. Pozemek není v současné době nijak 

využíván a není na něm postavena žádná stavba. V okolí stavební parcely stojí rodinné domy. 

Pozemek je v územním plánu veden jako stavební parcela,  je oplocen a nachází se na něm 

několik stromů a nízkých křovin.  

 

 

      A.3. Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů 

 

Provedené průzkumy: Průzkumy nebyly provedeny. Dle průzkumů z okolní výstavby se     

                                    předpokládá zemina třídy 3-4. 

Napojení na dopravní infrastrukturu: Příjezdová komunikace k objektu je napojena na  

                                    stávající komunikaci.  

Napojení na technickou infrastrukturu: Bytový dům bude napojen novými přípojkami na  

                                    veřejnou kanalizaci, vodovod, el. energii a plynovod. 

 

     

      A.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Na základě projednání této dokumentace s dotčenými orgány nebyly vzneseny žádné 

požadavky nad rámec zpracované projektové dokumentace.  

 

 

      A.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Tato dokumentace splňuje vyhlášku č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu a příslušná normová doporučení. 

 

 

      A.6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

 

Navrhovaná stavba splňuje požadavky platného územního plánu města Uherské Hradiště, 

pozemek je v územním plánu označen jako stavební parcela. 
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      A.7. Věcné a časové vazby 

 

Bytový dům neovlivní okolní samostatně stojící domy. V souvislosti se stavbou lze 

předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti v bezprostředním okolí pozemku a rovněž 

zvýšenou dopravní zátěž na příjezdových komunikacích. 

Jistou podmínkou úspěšného provozu stavby je provedení navržených přípojek inženýrských 

sítí. 

 

 

 

 

 

 

      A.8. Předpokládaná lhůta výstavby  

 

Předpokládané zahájení stavby: 29.3.2010 

Předpokládané ukončení stavby: 7.12.2010 

 

Nejdříve se provedou zemní práce a přípojky inženýrských sítí, dále hrubá spodní stavba, 

hrubá vrchní stavba a nakonec práce vnitřní a dokončovací. 

 

 

     A.9. Orientační statické údaje o stavbě 

 

Předpokládaná cena stavby:                                         8 092 174,00 Kč 

Předpokládané náklady na oplocení a komunikace:    150 000,- Kč 

Podlahová plocha bytová:                                             487,64 m² 

Podlahová plocha nebytová:                                         207,6 m² 

Počet bytů :                                                                   6  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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Vypracovala: Bc. Martina Sluková  

Vedoucí projektu: Ing. Pavel Vlček 

V Ostravě   duben 2010 

Identifikační údaje stavby 

 

Název akce:                            Bytový dům Jarošov 

Místo stavby:                         Ulice Ivony Polinské, Uherské Hradiště 

                                               Parc. č. 35/2 

Stavebník, obchodní firma:   Tradex 

IČO :                                      00636541 

Sídlo stavebníka:                   Hradišťská 5      

                                               686 01  

Projektant:                              Bc. Martina Sluková 

Adresa:                                   Sadová 1034 

                                               Uherské Hradiště 686 05 

Kontakt:                                 slukovamartina@centrum.cz 

                                               777 313 222 

Vedoucí projektu:                  Ing. Pavel Vlček 

Stupeň dokumentace:             Projekt pro stavební řízení 

 

 

B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

B.1.1. Zhodnocení staveniště 
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Stavební parcela č. 35/2 je majetkem investora, nachází se v okrajové části Uherského 

Hradiště, v katastrálním území Uherské Hradiště. Pozemek není v současné době nijak 

využíván a není na něm postavena žádná stavba. V okolí stavební parcely stojí rodinné domy. 

Pozemek je v územním plánu veden jako stavební parcela,  je oplocen a nachází se na něm 

několik stromů a nízkých křovin.  

 

 

 

 

 

 

 

B.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Architektonické řešení vychází z požadavků investora. Stavba je navržena jako celoplošně 

podsklepený, třípodlažní objekt se sedlovou střechou pro 6 – 8 rodin. V suterénu jsou 

navrženy sklepní kóje k jednotlivým bytovým jednotkám a společné prostory. Vstup do 

objektu je situován z jižní strany. V každém ze tří nadzemních podlažích se nacházejí dva 

stejné byty o velikosti 75 m². Jsou řešeny jako dvoupokojové, tvořené zádveřím, chodbou, 

WC, koupelnou, kuchyní, obývacím pokojem a ložnicí. K bytům ve druhém a třetím podlaží 

náleží balkon o velikosti 8,15 m². Podkroví je zatím neobydlené (zateplení střechy je 

provedeno). V případě zájmu o zabydlení podkrovních prostor je možná varianta jednoho 

nebo dvou bytů. Je třeba provést veškeré dokončovací práce. V tomto případě by navržené 

společné prostory v 1. podzemním podlaží sloužily jako sklepní kóje. Před objektem je 

navrženo parkovací stání pro osm automobilů. 

Tvarově stavba tvoří obdélník o půdorysných rozměrech 11,88x17,13 m. Navržený bytový 

dům přirozeně koresponduje se stávající zástavbou a disponuje moderním, avšak klidným 

architektonickým výrazem. Součástí architektonického řešení jsou i venkovní parkové úpravy 

ploch, které k objektu náleží. Na západní straně objektu vznikla plocha pro zeleň a volný čas.  

 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ SUTERÉNU: 
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OZNAČENÍ ÚČEL PLOCHA / m² 

S01 schodiště 15,60 

SO2 chodba 18,03 

S03 společné prostory 6,10 

S04 sklepní kóje 17,51 

S05 sklepní kóje 15,80 

S06 sklepní kóje 15,16 

S07 sklepní kóje 15,16 

S08 sklepní kóje 15,80 

S09 sklepní kóje 17,51 

S10 společné prostory 6,10 

S11 chodba 18,03 

 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 1.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ: 

 

OZNAČENÍ ÚČEL PLOCHA / m² 

101 schodiště 15,60 

102 zádveří 4,76 

103 wc 1,58 

104 koupelna 7,28 

105 chodba 7,06 

106 kuchyň, obývací pokoj 40,10 

107 pokoj 15,16 

108 pokoj 15,16 

109 kuchyň, obývací pokoj 40,10 

110 chodba 7,06 

111 koupelna 7,28 

112 wc 1,58 

113 zádveří 4,76 

 

 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ: 
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OZNAČENÍ ÚČEL PLOCHA / m² 

200a balkon 8,15 

200b balkon 8,15 

201 schodiště 15,60 

202 zádveří 4,76 

203 wc 1,58 

204 koupelna 7,28 

205 chodba 7,06 

206 kuchyň, obývací pokoj  40,10 

207 pokoj 15,16 

208 pokoj 15,16 

209 kuchyň, obývací pokoj 40,10 

210 chodba 7,06 

211 koupelna 7,28 

212 wc 1,58 

213 zádveří 4,76 

 

 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 3. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ: 

 

OZNAČENÍ ÚČEL PLOCHA / m² 

300a balkon 8,15 

300b balkon 8,15 

301 schodiště 15,60 

302 zádveří 4,76 

303 wc 1,58 

304 koupelna 7,28 

305 chodba 7,06 

306 kuchyň, obývací pokoj  40,10 

307 pokoj 15,16 

308 pokoj 15,16 

309 kuchyň, obývací pokoj 40,10 

310 chodba 7,06 
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311 koupelna 7,28 

312 wc 1,58 

313 zádveří 4,76 

 

 

B.1.3. Technické řešení 

 

 Před započetím vlastních zemních prací je třeba stavbu vytýčit. Výkopové práce 

začnou skrývkou ornice v tl. 0,2 m. Odtěží se zemina do hloubky -3,15 m. Po obvodu 

stavební jámy se provede rýha v úrovni -3,30 m, do ní se uloží drenážní potrubí o 

průměru 200 mm a následně se zasype vrstvou kačírku. Ta bude z horní strany 

chráněna geotextilií. Potrubí bude vyvedeno do dešťové kanalizace. Poté budou 

vyhloubeny rýhy pro základové pásy do hloubky -3,650 m.  

 Základové pásy budou provedeny z prostého betonu C25/30 do vyhloubených rýh. 

Krajní pásy mají šířku 0,74 m, vnitřní pásy 0,6 m. Jako částečné bednění budou sloužit 

výkopové rýhy. Jelikož je jejich hloubka pouze 500 mm, provede se nad jejich úrovní 

bednění z prken. Ve výšce 100 mm se zaznačí horní hrana základového pásu. 

Současně s betonáží základových pásů se provede betonáž vrstvy podkladního betonu. 

Vrstva podkladního betonu o tl.100 mm bude vyztužená kari sítí 150x150x6 mm. 

 

  Přes základové pásy bude provedena celistvá deska podkladního betonu tl.100 mm 

vyztužená kari sítí 150x 50x6 mm. Podkladní betony budou prováděny na 

štěrkopískový podsyp zhutněný na 250 kPa. Na podkladní betonovou mazaninu bude 

položena hydroizolace. 

 

 Obvodové nosné zdivo bude provedeno z tvárnic POROTHERM 44 CB. 

Jejich ložné spáry jsou zbroušené do roviny, což umožňuje vyzdívání na speciální 

maltu pro tenké spáry tl. 1 mm. Výškový rozměr cihel je 249 mm. Výhody broušených 

cihel jsou: 

- nízká spotřeba malty 

- úspora pracovního času díky snadnému a rychlému nanášení malty 

- menší spotřeba malty 

- větší teplený odpor ve srovnání se zdivem z cihel POROTHERM P+D 
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- nižší technologická vlhkost ve zdivu 

- úspora při technickém vybavení staveniště 

 

 Vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihelných bloků POROTHERM 30 P+D. 

Jedná se o cihelné bloky o rozměru 247x300x238 mm, které se vyzdívají na maltu    

MVC 5. 

 

 Příčky budou vyzděny z tvárnic POROTHERM 11,5 P+D. 

Rozměry cihel jsou 497x115x238 mm a vyzdívají se na maltu MVC 5. 

 

 Jako plně nosné prvky nad okenními a dveřními otvory ve zděných stěnových 

konstrukcích budou použity cihelné POROTHERM překlady 7 (70x238x1250 až 3000 

mm) 

 Stropní konstrukce jsou taktéž navrženy v systému POROTHERM. Budou použity 

keramobetonové POT nosníky s prostorovou výztuží a keramické vložky MIAKO. 

Podrobný výpis prvků je uveden na výkresech stropů. Stropní konstrukce bude 

dobetonována betonem C20/25. Její celková tloušťka bez podlah bude 210 mm. 

Prostorové ztužení objektu zajistí železobetonový věnec nad nosnými zdmi. Věnce 

nad obvodovými stěnami budou doplněny tepelnou izolací EPS tl.70mm a věncovou 

VT8/19,5 Porotherm. Železobetonový věnec je tvořen betonem C16/20, třmínky 

průměru 6mm po 400mm a betonářskou oceli 4x průměr 10mm. 

 

 V objektu je navrženo dvouramenné monolitické železobetonové schodiště 

s dodatečně nabetonovanými stupni. Mezipodesta je vetknuta do střední nosné zdi, 

podesta bude betonována zároveň se ztužujícím železobetonovým věncem příslušného 

podlaží. Tloušťka mezipodesty je 125mm, podlaha na ní má tl. 80 mm. Tloušťka 

schodišťové desky je 125 mm. Tloušťka podesty je navržena na 150 mm. V každém 

podlaží má podesta jinou tloušťku podlahy z důvodu dodržení konstrukční výšky a tím 

zajištění stejného schodiště v nadzemních podlažích. Konstrukční výška schodiště 

v nadzemních podlažích je 2950mm, dle této konstrukční výšky bylo navrženo 

schodiště s parametry jednoho ramene: 9x163,89x300 mm. V podlaží podzemním má 

schodiště konstrukční výšku 2900 mm a jeho parametry jsou: 9x161,11x300 mm. 
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Šířka jednoho schodišťového ramene je 1200 mm. Mezi schodišťovými rameny je 

navrženo zrcadlo o šířce 200 mm. 

 

 Střecha - objekt bude zastřešen sedlovou střechou s dřevěným krovem. Konstrukce 

střechy je řešena jako dvouplášťová větraná. Jako krytina bude použita lehká střešní 

krytina Lindab Topline. Odvodnění střechy  bude zajištěno klempířskými prvky 

systému Lindab Rainline. 

 

 Stavba bude oplocena - na podezdívce budou vyzděny sloupky, prostor mezi nimi 

bude vyplněn dřevěnými prvky.  

 

 Objekt bude napojen na veřejnou komunikaci. Parkovací stání je navrženo jako 

nekryté, budu umístěno před hlavním vchodem do objektu. 

 

 Okolo objektu jsou navrženy okapové chodníky z kačírku o šířce 500 mm. Budou 

ukončeny záhonovými obrubníky o rozměrech 1000x200x 50mm (povrch NORMAL, 

výrobce DITON s. r. o.) 

 

 Chodníky budou tvořeny betonovou plošnou dlažbou o rozměrech 497x497x50 mm 

(povrch NORMAL, výrobce DITON s. r. o.) 

 

 

B.1.4. Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

 

Pozemek je přístupný z místní komunikace, která je ve vlastnictví města Uherské Hradiště. 

Vjezd k parkovacímu stání je zabezpečen sjezdem z ulice I. J. Pešiny. Přístupy z komunikace 

k hlavnímu vstupu do objektu jsou po samotných chodnících šířky 1,50 m. 

Napojení na technickou infrastrukturu – nově bude vybudována přípojka vody, plynovodu, 

kanalizace a elektropřípojka, všechny s napojením na technickou infrastrukturu. Viz. výkres 

č.1 - situace. 

 

 

B.1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury  
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Přípojky technické infrastruktury budou provedeny současně se stavbou bytového domu. 

Napojení na veřejnou komunikaci již je vybudováno. 

Stavba neklade nároky z hlediska poddolovaného území ani svážného terénu. 

 

 

B.1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Při provádění bude mít stavba částečně nepříznivý vliv na okolí. Po dobu výstavby 

lze předpokládat zvýšení prachových emisí a určité nevýznamné znečištění při zemních 

pracích, při dopravě materiálu a provozu stavebních strojů. Zvýšená bude rovněž hlučnost. Při 

realizaci stavby je nutno dodržet, aby hladina hluku ze stavební činnosti byla v souladu s § 10 

a 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. Práce je třeba přerušit v noci a ve dnech pracovního klidu. Kola 

dopravních prostředků je nutné čistit tak, aby nedocházelo k znečištění komunikace. 

Při vlastní stavbě ani při provozu domku nepředpokládáme vznik nebezpečných odpadů, dle 

katalogu odpadů - přílohy č.2 vyhlášky č.381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního 

prostředí, kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů 

a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů.  

 

Při stavbě mohou vznikat odpady dle kat. č.: 

170107 - směsi nebo oddělené frakce cihel a keram. výrobků neobsahující nebezpečné látky,   

170201-03 - dřevo. sklo, plasty, 

případně další odpady charakteru běžného komunálního odpadu 

Odpady ze stavby budou odvezeny na řízenou skládku místně příslušnou, např OTR 

Buchlovice. Předpokládané množství odpadu v průběhu stavby 15 tun. 

Před zahájením stavby bude provedena skrývka ornice. Ornice bude následně využita pro 

zlepšení půdy na vlastním pozemku.  

 

 

B.1.7. Bezbariérové řešení okolí stavby 

 

Bytový dům není určen pro bydlení osob s omezenou schopností pohybu. 
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B.1.8. Průzkumy a měření 

 

Nebylo provedeno žádné měření ani průzkumy. Předpokládají se standardní vlastnosti. 

 

 

B.1.9. Geodetické podklady 
 

Vytýčení je provedeno v systému JTSK a Bpv. Výšková úroveň ±0 viz. výkresová 

dokumentace. 

 

 

 

 

B.1.10. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 

Ostatní pozemky nebudou dotčeny. Krátkodobě může dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti 

během dopravy a provádění stavby. Kola dopravních prostředků je nutné čistit tak, aby 

nedocházelo k znečištění komunikace. 

 

B.1.11. Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků 

 

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, 

bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. 

Mezi základní patří předpis č. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 Nařízení vlády o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Dále je potřeba dodržovat vyhlášku č. 48/1982 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů. 

Při stavebních pracích je provozovatel povinen seznámit pracovníky se zásadami bezpečného 

chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. 

Velkou pozornost z hlediska bezpečnosti práce je nutné věnovat stavebním pracím v 

nebezpečném prostředí a nebezpečném prostoru a dále při zemních pracích (ochrana 

inženýrských sítí). 
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B.2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Bytový dům je navržen a musí být proveden pro přenesení těchto účinků zatěžovacích stavů a 

jejich kombinací: 

- zatížení sněhem - budova se nachází ve I. sněhové oblasti se základní tíhou sněhu na zemi 

0,75 kN/m2  

- zatížení větrem – objekt je situován ve II. větrové oblasti se základní výchozí rychlostí větru 

25 m/s. 

- stálé zatížení podle ČSN EN 1991-1-1 a proměnné užitné zatížení podle účelu jednotlivých 

místností. V obytných částech domu uvažujeme zatížení podlahy místností jednotně hodnotou 

1,50 – 2,0 kN/m², na chodbách a schodištích 3,00 kN/m² a na balkonech 2,4 – 4,0 kN/m². 

 

Stavba je navržena v souladu s platnými ČSN, prováděcími vyhláškami a manuály dodavatelů 

stavebních výrobků. Bude zaručovat, že zatížení na ni působící v průběhu stavby a užívání 

nebude mít za následek zřícení stavby, přetvoření ani poškození instalovaného vybavení. 

 

 

B.3. Požární bezpečnost 

 

Před objekt je možný příjezd zásahových vozidel.  

- Požární voda - bude získávána z hydrantu, který musí splňovat tlak 4,0 l/s  

- Bytový dům bude vybaven čtyřmi přenosnými hasicími přístroji (na chodbě v 1. NP, ve 2. 

NP, ve 3. NP a na chodbě v podkroví) 

 

Budou splněny požadavky na úroveň požárního zabezpečení bytových domů  plynoucí jednak 

ze závazných právních předpisů (stavební zákon, zákon o požární ochraně, prováděcí 

vyhlášky k těmto zákonům, popř. další právní normy v platném znění) a také z platných, i 

když nezávazných ČSN, především ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní 

objekty, ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování, ČSN 73 

0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení a ČSN 73 0834 Požární bezpečnost 

staveb – Změny staveb 
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B.4. Hygiena a ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Stavba splňuje základní hygienické požadavky pro bydlení, jsou vyčleněny prostory pro 

očistu těla (koupelna, WC), prostor pro přípravu jídla (kuchyň), všechny prostory jsou 

prosvětleny, je zabezpečeno denní osvětlení okny s doplňkovým umělým osvětlením el. 

svítidly. Objekt je vytápěn dálkovým vytápěním dimenzovaným na požadované normové 

vnitřní teploty. Splašková kanalizace je napojená na místní kanalizační síť s ČOV. Dešťová 

kanalizace je rovněž napojená na místní síť a odvádí vodu do přilehlé vodoteče. Objekt má 

navrženou skladbu obvodových stěn a střešního pláště tak, aby nebylo ohroženo zdraví osob 

výskytem zvýšené vlhkosti v konstrukcích. 

 

 

 

B.5. Bezpečnost při užívání 

 

Stavba je navržena pro bezpečné užívání. Konstrukce zábradlí na schodišti bude mít výšku 

min. 1000 mm. Výškové převýšení mezi jednotlivými patry je řešeno spojovacím 

dvouramenným schodištěm, které je navrhnuto dle ČSN pro pohodlnou chůzi. Provozní řád 

bude vypracován provozovatelem stavby při uvedení stavby do provozu (po kolaudaci). 

 

B.6. Ochrana proti hluku 

 

Bytový dům je navržen tak, aby splňoval požadavky ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti 

hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky . 

Veškeré instalace budou řádně izolovány, stoupačky kanalizace obaleny měkkou minerální 

vlnou pro útlum zvukového vlnění. 

 

 

B.7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle 

jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 
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Navržený bytový dům splňuje požadavky vyhlášky 148/2007 SB. O energetické náročnosti 

budov. 

 

 

B.8. Bezbariérové řešení stavby 

 

Bytový dům není určen pro bydlení osob s omezenou schopností pohybu. 

 

 

B.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

 

Nebylo provedeno měření radonu. Uherské Hradiště se nachází na území, které spadá do 

kategorie s nízkým radonovým výskytem. Není třeba navrhovat protiradonovou izolaci. 

Ostatní škodlivé vlivy a bezpečnostní pásma se v dané oblasti nevyskytují. 

B.10. Ochrana obyvatelstva 

 

Stavba je situována tak, že umožňuje příjezd a zásah vozidel integrovaného záchranného 

systému především vozidel HZS a zdravotní služby. Příjezd je po zpevněné komunikaci.  

Stavební řešení objektu je navrženo tak, aby byl možný případný únik osob z objektu do 

venkovního prostoru v případě ohrožení. Dále je stavba navržena a dispozičně upravena 

vzhledem ke svému využití a musí být užívána jen na základě kolaudace či kolaudačního 

souhlasu. 

 

 

B.11. Inženýrské stavby (objekty) 

 

Pro potřebu bytového domu budou zřízeny přípojky el. energie, plynu, vodovodu a 

kanalizace.  Budou dodržovány normy: ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy 

vodovodu, ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace, ČSN 01 3464 

Výkresy inženýrských staveb - Výkresy vnějšího plynovodu 

 

 

B.11.1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
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Dešťové vody budou odvedeny do místní dešťové kanalizace. Splaškové vody budou svedeny 

do místní kanalizace s napojením na ČOV.  

 

 

B.11.2. Zásobování vodou 

 

Bude řešeno z nové vodovodní přípojky, z místního vodovodního řádu. 

 

 

B.11.3. Zásobování energiemi 

 

Zásobování elektrickou energií bude z nové elektropřípojky, která bude ukončena měřením v 

Přípojkové skříni na hranici pozemku, odkud povede domovní část přípojky kabelovým 

vedením v zemi. Elektroinstalace musí být provedena dle ČSN 33 2000 Elektrické instalace 

budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska a dalších platných norem. 

K uzemnění stavby se po obvodu stavby uloží zemnící pásek FeZn s vývody pro hromosvod. 

Uzemnění 

bude provedeno dle souboru norem ČSN EN 62305. 

 

 

B.11.4. Řešení dopravy 

 

Doprava k bytovému domu je vedena po místní komunikaci. 

Přístupy z komunikace k hlavnímu vstupu do objektu jsou po samostatných chodnících šířky 

1,50 m. 

Vjezdy k přidruženým parkovacím stáním jsou zabezpečeny sjezdem z ulice I. J. Pešiny. 

Šířka každého parkovacího stání je 3,0 m, délka každého parkovacího stání před domem je 

6,0 m. 

 

 

B.11.5. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 

Materiálová skladba jednotlivých povrchů : 

o Těleso komunikace, parkovací stání - asfaltový povrch 
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o Chodníky- chodníky budou tvořeny betonovou plošnou dlažbou o rozměrech 

497x497x5 

o 0 mm (povrch NORMAL, výrobce DITON s. r. o.) 

o Nezpevněné plochy budou zatravněny a osázeny výsadbou keřů a stromů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
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Vypracovala: Bc. Martina Sluková  

Vedoucí projektu: Ing. Pavel Vlček 

V Ostravě   duben 2010 

 

Identifikační údaje stavby 

 

Název akce:                            Bytový dům Jarošov 

Místo stavby:                         Ulice Ivony Polinské, Uherské Hradiště 

                                               Parc. č. 35/2 

Stavebník, obchodní firma:   Tradex 

IČO :                                      00636541 

Sídlo stavebníka:                   Hradišťská 5      

                                               686 01  

Projektant:                              Bc. Martina Sluková 

Adresa:                                   Sadová 1034 

                                               Uherské Hradiště 686 05 

Kontakt:                                 slukovamartina@centrum.cz 

                                               777 313 222 

Vedoucí projektu:                   Ing. Pavel Vlček 

Stupeň dokumentace:             Projekt pro stavební řízení 

 
 

C.1. Charakteristika staveniště 
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Stavba je navržena ve tvaru obdélníku o vnějších rozměrech 11,88x17,13 m. Pozemek je 

oplocen. Přístup na pozemek bude z místních komunikací. V severovýchodní části pozemku 

se provede deponie zeminy. Objekt se bude realizovat zhruba ve střední části pozemku, 

západní část bude sloužit pro skládku materiálů a ve východní části budou postaveny unimo 

buňky. 

  

 

C.2. Významné sítě technické infrastruktury 

 
Na pozemku nejsou umístěny významné sítě technické infrastruktury. 

 

 

 

C.3. Napojení staveniště na energie 

 

Staveniště bude napojeno na rozvod vody z nově zbudované vodovodní přípojky.  

Zásobování staveniště elektrickou energií bude z nové elektropřípojky, která bude sloužit 

k distribuci el. energie pro bytový dům. 

Odvodnění staveniště - přečerpáním vody do stávající kanalizace. 

 

 

C.4. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

Při stavbě se musí dodržovat předepsané požadavky na dodržování bezpečnosti práce daných 

příslušnou legislativou v aktuálním znění. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

se v průběhu výstavby nebudou na staveništi vyskytovat. Staveniště bude zabezpečeno proti 

vniku třetích osob a bude opatřeno výstražnými tabulemi proti vniku nepovolaných osob. 

 

 

C.5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 

Veřejné zájmy nejsou stavbou dotčeny. 
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C.6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 

Na staveništi bude řešena sociální potřeba přenosným WC. Investor předpokládá postavení 

stavební unimo buňky ve východní částí pozemku. 

 

 

C.7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

 

Součástí staveniště nejsou stavby vyžadující doplňující ohlášení. 

 

 

 

 

C.8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Všechny stavební práce budou provedeny ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ a NV. Bude 

dodržován předpis č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi,  

Nařízení vlády č.362/2006 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  

Nařízení vlády č.101/2005 Sb., O bližších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

 

 

C.9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

Při vlastní stavbě ani při provozu bytového domu nepředpokládáme vznik nebezpečných 

odpadů, dle katalogu odpadů - přílohy č.2 vyhlášky č.381/2001 Sb.  

Při stavbě mohou vznikat odpady dle kat. č.: 

170107 - směsi nebo oddělené frakce cihel a keram. výrobků neobsahující nebezpečné látky,   

170201-03 – dřevo, sklo, plasty, 

případně další odpady charakteru běžného komunálního odpadu 
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Odpady ze stavby budou odvezeny na řízenou skládku místně příslušnou, např OTR 

Buchlovice. Předpokládané množství odpadu v průběhu stavby 15 tun. 

 

 

C.10. Orientační lhůty výstavby  

 

Předpokládaná doba zahájení: 29.3.2010 

Předpokládaná doba ukončení: 7.12.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Technická zpráva 
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Vypracovala: Bc. Martina Sluková  

Vedoucí projektu: Ing. Pavel Vlček 

V Ostravě   duben 2010 

Identifikační údaje stavby 

 

Název akce:                            Bytový dům Jarošov 

Místo stavby:                         Ulice Ivony Polinské, Uherské Hradiště 

                                               Parc. č. 35/2 

Stavebník, obchodní firma:   Tradex 

IČO :                                      00636541 

Sídlo stavebníka:                   Hradišťská 5      

                                               686 01  

Projektant:                              Bc. Martina Sluková 

Adresa:                                   Sadová 1034 

                                               Uherské Hradiště 686 05 

Kontakt:                                 slukovamartina@centrum.cz 

                                               777 313 222 

Vedoucí projektu:                  Ing. Pavel Vlček 

Stupeň dokumentace:             Projekt pro stavební řízení 
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D.1. Účel a popis objektu 

 

Jedná se o stavbu bytového domu - stavbu určenou pro bydlení- o jednom podzemním a třech 

nadzemních podlažích. V suterénu jsou navrženy sklepní kóje k jednotlivým bytovým 

jednotkám a společné prostory. Vstup do objektu je situován z jižní strany. V každém ze tří 

nadzemních podlažích se nacházejí dva stejné byty o velikosti 75 m². Jsou řešeny jako 

dvoupokojové, tvořené zádveřím, chodbou, WC, koupelnou, kuchyní, obývacím pokojem a 

ložnicí. K bytům ve druhém a třetím podlaží náleží balkon o velikosti 8,15 m². Podkroví je 

zatím neobydlené (zateplení střechy je provedeno). V případě zájmu o zabydlení podkrovních 

prostor je možná varianta jednoho nebo dvou bytů. Je třeba provést veškeré dokončovací 

práce. V tomto případě by navržené společné prostory v 1. podzemním podlaží sloužily jako 

sklepní kóje. Před objektem je navrženo parkovací stání pro osm automobilů. 

 

 

 

 

D.2. Urbanistické, architektonické, funkční a dispoziční řešení 

 

Architektonické řešení -  Tvarově byl objekt navržen tak, aby přirozeně korespondoval se 

                     stávající zástavbou a disponoval moderním avšak klidným architektonickým 

                     výrazem. Součástí architektonického řešení jsou i venkovní parkové úpravy 

                     ploch, které  náleží k objektům. Na západní straně objektu vznikla plocha pro 

                     zeleň a volný čas. 

 

Dispoziční řešení - Bytový dům je celoplošně podsklepený. Ke každé bytové jednotce náleží 

                      sklepní kóje. Dále se v suterénu nachází společné prostory. Vstup do objektu je 

                      situován z jižní strany. Objekt má tři nadzemní podlaží. V každém z nich se 

                      nacházejí dvě bytové jednotky o velikosti 75 m2 . Jsou řešeny jako 

                     dvoupokojové tvořené zádveřím, chodbou, WC, koupelnou, kuchyní,obývacím 

                      pokojem a ložnicí. Byty ve druhém a třetím nadzemním podlaží mají k dispozici 

                      balkon o velikosti 8,15 m2. Vertikální spojení mezi jednotlivými podlažími je 

                      zajištěno monolitickým železobetonovým schodištěm. 
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DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ SUTERÉNU: 

 

OZNAČENÍ ÚČEL PLOCHA / m² 

S01 schodiště 15,60 

SO2 chodba 18,03 

S03 společné prostory 6,10 

S04 sklepní kóje 17,51 

S05 sklepní kóje 15,80 

S06 sklepní kóje 15,16 

S07 sklepní kóje 15,16 

S08 sklepní kóje 15,80 

S09 sklepní kóje 17,51 

S10 společné prostory 6,10 

S11 chodba 18,03 

 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 1.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ: 

 

OZNAČENÍ ÚČEL PLOCHA / m² 

101 schodiště 15,60 

102 zádveří 4,76 

103 wc 1,58 

104 koupelna 7,28 

105 chodba 7,06 

106 kuchyň, obývací pokoj 40,10 

107 pokoj 15,16 

108 pokoj 15,16 

109 kuchyň, obývací pokoj 40,10 

110 chodba 7,06 

111 koupelna 7,28 

112 wc 1,58 

113 zádveří 4,76 
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DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ: 

 

OZNAČENÍ ÚČEL PLOCHA / m² 

200a balkon 8,15 

200b balkon 8,15 

201 schodiště 15,60 

202 zádveří 4,76 

203 wc 1,58 

204 koupelna 7,28 

205 chodba 7,06 

206 kuchyň, obývací pokoj  40,10 

207 pokoj 15,16 

208 pokoj 15,16 

209 kuchyň, obývací pokoj 40,10 

210 chodba 7,06 

211 koupelna 7,28 

212 wc 1,58 

213 zádveří 4,76 

 

 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 3. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ: 

 

OZNAČENÍ ÚČEL PLOCHA / m² 

300a balkon 8,15 

300b balkon 8,15 

301 schodiště 15,60 

302 zádveří 4,76 

303 wc 1,58 

304 koupelna 7,28 

305 chodba 7,06 

306 kuchyň, obývací pokoj  40,10 

307 pokoj 15,16 
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308 pokoj 15,16 

309 kuchyň, obývací pokoj 40,10 

310 chodba 7,06 

311 koupelna 7,28 

312 wc 1,58 

313 zádveří 4,76 

 

 

Řešení vegetačních úprav - bude vykáceno 5 stromů. Keře budou zkultivovány a nové 

            vysazeny. V prostoru vedle bytového domu je navrženo dětské hřiště včetně 

            hracích prvků odpovídajících novým předpisům. Po vyklizení a úklidu staveniště 

            budou travnaté plochy znovu osety travou. 

 

 

 

 

Řešení přístupu - přístup k bytovému domu je navržen ze dvou stran: 

- příjezd ke garážovým stáním je z ulice I. J. Pešiny stávajícím zpevněným 

      sjezdem přes stávající chodník.  

- pěší přístup k bytovému domu je řešen přístupovým chodníkem z ulice Ivony Polinské. 

 

Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu - objekt není určen pro bydlení osob 

            s omezenou schopností pohybu. 

 

 

D.3. Orientační statistické údaje o stavbě 

 

Kapacity: 

- kapacita bytového domu: 6 bytových jednotek o celkové ploše 482 m2   

- kapacita suterénu: 6 sklepních kóji + 2 společné místnosti o celkové ploše 110 m2m  

- kapacita parkoviště: 8 parkovacích míst 

 

Užitková plocha: 

- zastavěná plocha: 203, 5 m² 
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- obestavěný prostor: 3537,65 m³ 

- obytné prostory: 487,64 m² 

- nebytové prostory: 207,6 m² 

 

Orientace  

- jedná se o objekt samostatně stojící. Viz. situace stavby. Vstup do objektu je orientovan na 

jih.  

 

Osvětlení a oslunění  

- objekt není stíněný jinou stavbou. Osvětlení a oslunění je zajištěno dostatečně velkými okny 

ve fasádě. Pro ochranu před osluněním  a jiným narušením zrakové pohody dle vyhlášky č. 

108 (vyhláška ministerstva zdravotnictví z r. 2001) budou osazeny vnitřní horizontální 

žaluzie. 

 

 

 

D.4. Technické a konstrukční řešení objektu  

 

Výkopy  

Před započetím vlastních zemních prací je třeba stavbu vytýčit. Výkopové práce začnou 

skrývkou ornice v tl. 0,2 m. Ornice bude uložena na mezideponii a po dokončení stavebních 

prací bude použita na závěrečné terénní úpravy. 

Provede se odtěžení zeminy do hloubky  -3,15 m. Zemina se odveze na nedalekou skládku, 

část bude ponechána na staveništi na vyhrazeném místě. Po obvodu stavební jámy se provede 

rýha v úrovni -3,350 m, do ní se uloží drenážní potrubí o průměru 200 mm a následně se 

zasype vrstvou kačírku. Ta bude z horní strany chráněna geotextilií. Potrubí bude vyvedeno 

do dešťové kanalizace. 

Poté budou vykopány rýhy pro základové pásy do hloubky -3,650 m. Hloubení jámy i rýh  

bude provedeno strojně. Začištění rýh v úrovni budoucí základové spáry bude provedeno 

ručně. Základovou spáru je třeba chránit před promrzáním, rozbřídáním a vysycháním. 

Dle zkušeností v okolní zástavbě se předpokládá, že se navržené základy budou nacházet 

v únosné zemině. Její únosnost je stanovena na 130 kPa. Jedná se o zeminu tř. 3 – 4.  

Výkopy je třeba provést v souladu s normami ČSN 73 1001 a ČSN 73 1000. 
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Základové konstrukce  

Základové pásy budou provedeny z prostého betonu C25/30 do vyhloubených rýh (není třeba 

bednění). Pro obvodové nosné zdivo jsou navrženy pásy šířky 0,74 m, výšky 0,6 m. Pro 

vnitřní nosné zdivo jsou navrženy pásy o šířce 0,6 m a výšce 0,6 m. Poloha základových pásů 

je zřejmá z výkresu základových konstrukcí. 

Jako částečné bednění budou sloužit výkopové rýhy. Jelikož je jejich hloubka pouze 500 mm, 

provede se nad jejich úrovní bednění z prken. Ve výšce 100 mm se zaznačí horní hrana 

základového pásu. Současně s betonáží základových pásů se provede betonáž vrstvy 

podkladního betonu. Vrstva podkladního betonu o tl.100 mm bude vyztužená kari sítí 

150x150x6 mm. V případě slunečných dnů je třeba podkladní beton zkrápět vodou, v případě 

silného deště zakrýt jutovou folií. Podkladní betony budou prováděny na štěrkopískový 

podsyp zhutněný na 250 kPa. Kontrolu a zhutnění zemin určí odborný geolog v souladu s 

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

Při provádění základových konstrukcí se bude dodržovat norma ČSN P ENV 13670-1 

Provádění betonových konstrukcí- Část 1: Společná ustanovení. 

 

Svislé konstrukce 

Obvodové nosné zdivo bude vyzděno z broušených cihel POROTHERM 44 CB dle 

technologického předpisu výrobce. První vrstva bude vyzděna na zakládací maltu. Další 

vrstvy už se vyzdívají na maltu tenkovrstvou. Tím se zajistí snížení protupy tepla skrz ložné 

spáry zdiva. Vnitřní nosné zdivo bude vyzděno z cihel POROTHERM 30 P+D na MVC 5. 

Příčky jsou navrženy z tvárnic 11,5 P+D na MVC 5. 

Veškeré zdivo bude řádně založeno a v křížení provázáno dle technického podkladu výrobce. 

Je třeba dodržovat detaily určené výrobcem, aby se předešlo problémům, co se týče statického 

a tepelně technického působení konstrukce. 

Při zdění je třeba vynechat otvory pro instalace, které se po jejich osazení dozdí. 

 

Vodorovné konstrukce 

Při zdění se vynechají otvory pro okna a dveře a následně se osadí keramické překlady  

Porotherm Překlady 7. Součástí překladů nad okny, balkonovými a vchodovým dveřmi bude 

tepelná izolace PPS (pěnový polystyren) tl. 80mm. Porotherm překlady 7 se osazují na výšku 

svojí rovnou stranou do lože z cementové malty (oblou stranou nahoru!) a u líce obou podpor 

se k sobě zafixují měkkým (rádlovacím) drátem proti překlopení. Při správném osazení je na 

dolním líci překladu vidět nápis „DOLNÍ STRANA“. 
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Stropní konstrukce bude také provedena ze systému Porotherm. Na nosné zdivo pod budoucí 

železobetonový věnec se položí těžký asfaltový pás Glasbit G 200 S 40. Nesmí být uložen nad 

okenními překlady. Na něj budou uloženy keramobetonové stropní nosníky POT vyztužené 

prostorovou svařovanou výztuží. Bude dodrženo minimální uložení 125 mm. Výpis nosníků a 

vložek, jejich uložení a rozmístění je zřejmé z výkresů stropů. Mezi nosníky budou uloženy 

keramické vložky MIAKO. Konstrukce se následně dobetonuje v tl. 60 mm, bude použit 

beton C20/25 vyztužen kari sítí 100x100x6 mm. Celková tloušťka stropní konstrukce bude 

210 mm. V místech prostupů instalačních šachet se pomocí železobetonových žeber provedou 

trámové výměny. 

Prostorové ztužení objektu zajistí železobetonový věnec nad nosnými zdmi. Věnce nad 

obvodovými stěnami budou doplněny tepelnou izolací EPS tl.70 mm a věncovou VT8/19,5 

Porotherm. Železobetonový věnec je tvořen betonem C20/25, třmínky průměru 6mm po 

400mm a betonářskou oceli 4x průměr 10mm. 

Montáž stropní konstrukce bude prováděna dle zásad technologického postupu výrobce – 

Wienerberger. 

Balkony jsou vytvořeny vyložením keramobetonových POT nosníků a vložek MIAKO ve 

stejné tloušťce jako stropy. Chybějící části obrysu balkonů jsou dobetonovány. Použit bude 

beton C20/25. 

 

Schodiště 

V objektu je navrženo dvouramenné monolitické železobetonové schodiště s dodatečně 

nabetonovanými stupni. Mezipodesta je vetknuta na střední nosné zdi, podesta bude 

betonována zároveň se ztužujícím železobetonovým věncem příslušného podlaží. Tloušťka 

mezipodesty je 125 mm, podlaha na ní má tl.80 mm. Tloušťka schodišťové desky je 125 mm. 

Tloušťka podesty je navržena na 150 mm. V každém podlaží má podesta jinou tloušťku 

podlahy z důvodu dodržení konstrukční výšky a tím zajištění stejného schodiště v nadzemních 

patrech. Konstrukční výška schodiště v nadzemních podlažích je 2950 mm, dle této 

konstrukční výšky bylo navrženo schodiště s parametry jednoho ramene: 9x163,89x300 mm. 

V patře podzemním má schodiště konstrukční výšku 2900 mm a jeho parametry jsou: 

9x161,11x300 mm. Šířka jednoho schodišťového ramene je 1200 mm. Mez schodišťovými 

rameny je navrženo zrcadlo o šířce 200 mm. 

Celý schodišťový prostor bude obložen keramickou dlažbou. Sokl bude proveden do výšky 

100 mm. 
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Součástí schodiště bude ocelové zábradlí s kovovým madlem. Viz.výpis zámečnických 

výrobků. 

Práce budou probíhat v souladu s normami ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy- Základní 

požadavky a ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. 

 

 

 

 

Úpravy vnitřních povrchů 

Podklad musí vyhovovat platným normám - musí být pevný, bez uvolňujících se částic, 

zbavený prachu a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. 

Povrch nesmí být vodoodpudivý. Na zdivo se provede cementový nástřik o tl. 2 mm , který 

zajistí vyrovnání podkladu a lepší přilnavost omítky. Na zdivo v interiéru bude použita omítka 

POROTHERM Universal o tl. 10 mm. Na podhledy bude taktéž použita omítka 

POROTHERM Universal o tl. 15 mm.  

Na rohy omítek (ostění, nadpraží, hrany) se budou použivat ocelové pozinkované rohovníky, 

a to především v místech se zvýšených pohybem osob. Práce budou probíhat v souladu s 

normou ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek, část 

2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky. 

Na vnitřní omítky se nanese  Primalex - Univerzální penetrace. Po jejích zaschnutím Primalex 

Polar. Zdi zůstávají bílé. 

Stěny v koupelně a WC budou obloženy keramickými obklady do výšky 1800 mm. V těchto 

dvou místnostech je třeba pod keramický obklad nanést tekutou elastickou hydroizolaci DEN 

BRAVEN v tl. 1 mm. Pro spárování bude použita flexibilní spárovací hmota odolná proti 

zatížení vlhkostí. 

V kuchyních bude obklad jen za kuchyňskou linkou, bude proveden do výšky 1500 mm. 

Spárování bude prováděno klasickými cementovými spárovacími hmotami. Konkrétní typ 

obkladů vč. způsobu kladení bude upřesněn architektem před prováděním. 

Práce budou provedeny dle normy ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné. 

 

Úpravy povrchů vnějších  

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, 

zbavený prachu. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být 

vodoodpudivý. 
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Na vnější povrch obvodového zdiva se provede Baumit nástřik o tl. 4 mm. Poté se aplikuje 

vápenocementová vnější štuková omítka Baumit o tl. 20 mm. Byl navrhnut odstín Party 3027, 

HBW.: 80.. 

Na ostění bude použita rovněž omítka Baumit, odstín Holiday 3065, HBW.: 63. 

Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Čerstvě 

omítnuté plochy se budou udržovat po 2 dny ve vlhkém stavu. Přímé vyhřívání omítky není 

dovoleno. Při použití vyhřívacího zařízení, především plynových ohřívačů, je třeba dbát na 

dostatečné příčné větrání.  

Do výšky 300 mm je navrhnuta mozaiková omítka Baumit (MosaikPutz 065) 

Je třeba dodržovat technické listy a předpisy BOZP, normu ČSN EN 13914-1 Navrhování, 

příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek, část 1: Omítky vnější. 

 

Podlahy 

Před samotným prováděním podlah je nutno provést položení instalací v podlaze. 

Při realizaci podlah je nutné dodržet oddilatování jednotlivých vrstev od konstrukce stěn. 

Podlahy o rozměrech větších než 6 m musí být dilatovány, dle pokynů výrobce. V místě styku 

dvou různých podlahových materiálů bude umístěna přechodová podlahová lišta viz. výpis 

truhlářských výrobků. 

 

 Podlaha v 1.PP 

- sklepní koje, chodby (celkem 250 mm) 

PA- cementový potěr ……………………….tl. 15 mm 

        betonová mazanina C16/20…………... tl. 27 mm 

        separační vrstva PE folie………………tl. 0,1 mm 

        Rigips EPS 200 S Stabil ……………... tl. 100 mm 

        2x Bitagit S…………………………… tl. 7 mm 

        penetrační nátěr………………………...tl. 1 mm 

        podkladní beton C25/30 ……………….tl. 100 mm 

 

  -schodišťový prostor- (celkem 250mm) 

PB- keramická dlažba……………………… tl. 9 mm 

       lepící flexibilní tmel ……………………tl. 3 mm 

       samonivelační vyrovnávací stěrka…….. tl. 3 mm 

       betonová mazanina C16/20……………. tl. 27 mm 
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       separační vrstva PE folie………………..tl. 0,1 mm 

       Rigips EPS 200 S Stabil ………………. tl. 100 mm 

       2x Bitagit S ……………………………..tl. 7 mm 

       penetračí nátěr…………………………..tl. 1 mm 

       podkladní beton C25/30……………….. tl. 100 mm 

 

 

 

 Podlaha v 1.NP 

-podesta (celkem 90mm) 

PC- keramická dlažba ……………………………………tl. 9 mm 

       lepící flexibilní tmel …………………………………tl. 3 mm 

       samonivelační vyrovnávací stěrka …………………. tl. 3 mm 

       cementový potěr C16/20……………………………. tl.50 mm 

       separační vrstva PE folie …………………………….tl.0,1 mm 

       izolace Isover Orsil T-N………………………….… tl. 25 mm 

       separační vrstva PE folie…………………………..…tl. 0,1 mm 

       železobetonová monolitická deska C20/25……….....tl. 150 mm 

       cementový postřik……………………………………tl. 2 mm 

       omítka Porotherm Universal………………………....tl. 15 mm 

 

      - kuchyň, obývací pokoj, ložnice (celkem 90mm) 

PD- laminátová podlaha…………………………………. tl. 15 mm 

        samonivelační vyrovnávací stěrka………………….. tl. 3 mm 

        cementový potěr C16/20……………………………..tl. 32 mm 

        separační vrstva PE folie……………………………..tl.0,1 mm 

        izolace Isover Orsil T-N…………………………..….tl. 40 mm 

        separační vrstva PE folie…………………………..…tl. 0,1 mm 

        strop Porotherm ……………………………………...tl. 210 mm 

        cementový postřik……………………………………tl. 2 mm 

        omítka Porotherm Universal ………………………...tl. 15 mm 

 

      -zádveří, chodba (celkem 90mm) 

 PE- keramická dlažba……………………………………. tl. 9mm 



Bakalářská práce                                                                                          Bytový dům Jarošov 
 

 - 39 -

        lepící flexibilní tmel…………………………………. tl. 3mm     

        samonivelační vyrovnávací stěrka……………………tl. 3mm 

        cementový potěr C16/20…………………………….. tl. 35mm 

        separační vrstva PE folie……………………………..tl.0,1 mm 

        izolace Isover Orsil T-N…………………………..….tl. 40 mm 

        separační vrstva PE folie…………………………..…tl. 0,1 mm 

        strop Porotherm ……………………………………...tl. 210 mm 

        cementový postřik……………………………………tl. 2 mm 

        omítka Porotherm Universal ………………………...tl. 15 mm 

 

 -koupelna, záchod (celkem 90mm) 

PE1-keramická dlažba…………………………………… tl. 9 mm 

        flexibilní lepidlo QUARTZ FLEX ………………….tl. 2 mm 

        tekutá elastická hyroizolace DEN BRAVEN ……….tl. 1 mm 

        penetrační a kotvíví nátěr QUARTZ  ……………….tl. 0,1 mm       

        samonivelační vyrovnávací stěrka…………………...tl. 3 mm 

        cementový potěr C16/20……………………………..tl.35 mm 

        separační vrstva PE folie……………………………..tl.0,1 mm 

        izolace Isover Orsil T-N…………………………..….tl. 40 mm 

        separační vrstva PE folie…………………………..…tl. 0,1 mm 

        strop Porotherm ……………………………………...tl. 210 mm 

        cementový postřik……………………………………tl. 2 mm 

        omítka Porotherm Universal ………………………...tl. 15 mm 

 

 

 Podlaha ve 2.NP 

-podesta (celkem 80mm)  

PF- keramická dlažba …………………………………….tl. 9 mm 

       lepící flexibilní tmel …………………………………tl. 3 mm 

       samonivelační vyrovnávací stěrka …………………. tl. 3 mm 

       cementový potěr C16/20……………………………. tl.40 mm 

       separační vrstva PE folie …………………………….tl.0,1 mm 

       izolace Isover Orsil T-N………………………….…..tl. 25 mm 

       separační vrstva PE folie…………………………..…tl. 0,1 mm 
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       železobetonová monolitická deska C20/25…………..tl. 150 mm 

       cementový postřik……………………………………tl. 2 mm 

       omítka Porotherm Universal………………………....tl. 15 mm 

 

      - kuchyň, obývací pokoj, ložnice (celkem 90mm) 

PD-  laminátová podlaha…………………………………. tl. 15 mm 

        samonivelační vyrovnávací stěrka………………….. tl. 3 mm 

        cementový potěr C16/20……………………………..tl. 32 mm 

        separační vrstva PE folie……………………………..tl.0,1 mm 

        izolace Isover Orsil T-N…………………………..….tl. 40 mm 

        separační vrstva PE folie……………………………...tl. 0,1 mm 

        strop Porotherm ……………………………………....tl. 210 mm 

        cementový postřik…………………………………….tl. 2 mm 

        omítka Porotherm Universal ………………………....tl. 15 mm 

 

      -zádveří, chodba (celkem 90mm)  

PE-  keramická dlažba……………………………………. tl. 9mm 

        lepící flexibilní tmel…………………………………. tl. 3mm     

        samonivelační vyrovnávací stěrka……………………tl. 3mm 

        cementový potěr C16/20…………………………….. tl. 35mm 

        separační vrstva PE folie……………………………...tl.0,1 mm 

        izolace Isover Orsil T-N…………………………..….tl. 40 mm 

        separační vrstva PE folie…………………………..…tl. 0,1 mm 

        strop Porotherm ……………………………………...tl. 210 mm 

        cementový postřik……………………………………tl. 2 mm 

        omítka Porotherm Universal ………………………...tl. 15 mm 

 

-koupelna, záchod (celkem 90mm)  

PE1-keramická dlažba…………………………………… tl. 9 mm 

        flexibilní lepidlo QUARTZ FLEX ………………….tl. 2 mm 

        tekutá elastická hyroizolace DEN BRAVEN ……….tl. 1 mm 

        penetrační a kotvíví nátěr QUARTZ  ……………….tl. 0,1 mm       

        samonivelační vyrovnávací stěrka…………………...tl. 3 mm 

        cementový potěr C16/20……………………………..tl.35 mm 
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        separační vrstva PE folie……………………………..tl.0,1 mm 

        izolace Isover Orsil T-N…………………………..….tl. 40 mm 

        separační vrstva PE folie…………………………..…tl. 0,1 mm 

        strop Porotherm ……………………………………...tl. 210 mm 

        cementový postřik……………………………………tl. 2 mm 

        omítka Porotherm Universal ………………………...tl. 15 mm 

 

 

 Podlaha ve 3.NP 

-podesta (celkem 70mm)  

PG- keramická dlažba ……………………………………tl. 9 mm 

       lepící flexibilní tmel …………………………………tl. 3 mm 

       samonivelační vyrovnávací stěrka …………………. tl. 3 mm 

       cementový potěr C16/20……………………………. tl.30 mm 

       separační vrstva PE folie …………………………….tl.0,1 mm 

       izolace Isover Orsil T-N………………………….…. tl. 25 mm 

       separační vrstva PE folie…………………………..…tl. 0,1 mm 

       železobetonová monolitická deska C20/25…………..tl. 150 mm 

       cementový postřik……………………………………tl. 2 mm 

       omítka Porotherm Universal………………………....tl. 15 mm 

 

      - kuchyň, obývací pokoj, ložnice (celkem 90mm) 

PD- laminátová podlaha…………………………………. tl. 15 mm 

        samonivelační vyrovnávací stěrka………………….. tl. 3 mm 

        cementový potěr C16/20……………………………..tl. 32 mm 

        separační vrstva PE folie……………………………..tl.0,1 mm 

        izolace Isover Orsil T-N…………………………..….tl. 40 mm 

        separační vrstva PE folie…………………………..…tl. 0,1 mm 

        strop Porotherm ……………………………………...tl. 210 mm 

        cementový postřik……………………………………tl. 2 mm 

        omítka Porotherm Universal ………………………...tl. 15 mm 

 

      -zádveří, chodba (celkem 90mm) 

 PE- keramická dlažba……………………………………. tl. 9mm 



Bakalářská práce                                                                                          Bytový dům Jarošov 
 

 - 42 -

        lepící flexibilní tmel…………………………………. tl. 3mm     

        samonivelační vyrovnávací stěrka……………………tl. 3mm 

        cementový potěr C16/20…………………………….. tl. 35mm 

        separační vrstva PE folie……………………………..tl.0,1 mm 

        izolace Isover Orsil T-N…………………………..….tl. 40 mm 

        separační vrstva PE folie…………………………..…tl. 0,1 mm 

        strop Porotherm ……………………………………...tl. 210 mm 

        cementový postřik……………………………………tl. 2 mm 

        omítka Porotherm Universal ………………………...tl. 15 mm 

 

-koupelna, záchod (celkem 90mm) 

PE1- keramická dlažba…………………………………… tl. 9 mm 

        flexibilní lepidlo QUARTZ FLEX …………………..tl. 2 mm 

        tekutá elastická hyroizolace DEN BRAVEN ………..tl. 1 mm 

        penetrační a kotvíví nátěr QUARTZ  ………………..tl. 0,1 mm       

        samonivelační vyrovnávací stěrka…………………... tl. 3 mm 

        cementový potěr C16/20…………………………….. tl.35 mm 

        separační vrstva PE folie……………………………...tl.0,1 mm 

        izolace Isover Orsil T-N…………………………..…..tl. 40 mm 

        separační vrstva PE folie…………………………..….tl. 0,1 mm 

        strop Porotherm ……………………………………....tl. 210 mm 

        cementový postřik…………………………………….tl. 2 mm 

        omítka Porotherm Universal ………………………....tl. 15 mm 

 

 

 Podlaha v podkroví 

-podesta (celkem 60mm)  

PH- keramická dlažba ……………………………………tl. 9 mm 

       lepící flexibilní tmel …………………………………tl. 3 mm 

       samonivelační vyrovnávací stěrka …………………. tl. 3 mm 

       cementový potěr C16/20……………………………. tl.20 mm 

       separační vrstva PE folie …………………………….tl.0,1 mm 

       izolace Isover Orsil T-N………………………….…. tl. 25 mm 

       separační vrstva PE folie…………………………..…tl. 0,1 mm 
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       železobetonová monolitická deska C20/25…………..tl. 150 mm 

       cementový postřik……………………………………tl. 2 mm 

       omítka Porotherm Universal………………………....tl. 15 mm 

 

Podlaha v podkroví je pouze na schodišti. V případě zájmu o zabydlení podkroví, je třeba 

navrhnout jeho dispozici a provést veškeré dokončovací práce. 

 

 

 Schodišťová deska 

 keramický obklad…………………………………….tl. 10 mm 

 stěrka + lepící tmel…………………………………...tl. 5 mm 

 nabetonované stupně C20/25 

 železobetonová monolitická deska C20/25...………...tl. 125 mm 

       cementový postřik……………………………………tl. 2 mm 

       omítka Porotherm Universal………………………....tl. 15 mm 

 

 Schodišťová mezipodesta 

 keramický obklad ……………………………………tl. 10 mm 

 stěrka + lepící tmel…………………………………...tl. 5 mm 

 betonová mazanina C20/25…………………………..tl. 65 mm 

 železobetonová monolitická deska C20/25…………. tl. 125 mm 

       cementový postřik……………………………………tl. 2 mm 

       omítka Porotherm Universal………………………....tl. 15 mm 

 

Podlahy budou provedeny dle normy ČSN 74 4505 Podlahy- Společná ustanovení. 

 

Střecha 

Objekt bude zastřešen sedlovou střechou s dřevěným krovem. Sklon střechy je 40°. 

Konstrukce střechy je řešena jako dvouplášťová větraná. Jako krytina bude použita lehká 

střešní krytina Lindab Topline vyrobená z vysoce kvalitního ocelového plechu (barva hnědá, 

číslo barvy 434, RAL 8017, značka barvy HNED). Všechny dřevěné prvky krovu budou 

opatřeny fungicidními přípravky. Střešní plášť bude kladen na dřevěné bednění. Na bednění 

bude pojistná difuzně otevřená hydroizolační folie Jutafol D 140 Special, pod bedněním bude 

tepelná izolace Rockwool Airrock o tl. 200mm (na celou výšku krokve). Pod touto tepelnou 
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izolací bude parozábrana Jutafol N Al 170 Special. Na spodní straně střešního pláště bude 

40mm tepelné izolace Rockwool Airrock. 

Sloupky pod vaznicemi budou kotveny: 

- v místě nad nosnou zdí do stropu 

-  mimo nosnou zeď - pomocí ocelové plotny, která zatížení roznese do třech POT 

nosníků (strop bude dovyztužen kari sítí 100x100x6 mm). 

 

Tesařské práce budou prováděny dle normy ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných 

konstrukcí. 

 

Odvodnění střechy bude zajištěno okapním systémem Lindab Rainline (pozinkovaný plech, 

barva hnědá, RAL 8017). 

 

Tepelná izolace 

 Obvodová stěna v suterénu – jako tepelná izolace jsou navrženy desky 

z extrudovaného polystyrenu Austrotherm o tl. 150 mm 

 Podlahy v suterénu – jako tepelná izolace podlahy v suterénu je navržen pěnový 

polystyren Rigips EPS 200 S Stabil (tepelná izolace konstrukcí s vysokými požadavky 

na zatížení tlakem). Tloušťka izolace 100 mm. 

 Šikmá střecha -  mezi krokvemi - Rockwool Airrock tl. 200 mm 

                                 pod krokemi - Rockwool Airrock tl. 40 mm 

 V místech železobetonových věnců – polystyren EPS tl. 70 mm 

 V úrovni pozedního věnce - polystyren EPS tl. 100 mm 

 Součástí překladů bude pěnový polystyren PPS o tl.80 mm 

 

Hydroizolace 

 Vodorovná hydroizolace spodní stavby - na podkladní beton bude proveden penetrační 

nátěr, poté budou položeny dva hydroizolační pásy Bitagit S. Pás svými parametry 

odpovídá vysokým nárokům na spolehlivost hydroizolace spodní stavby. 

 Svislá hydroizolace spodní stavby – zdivo Porotherm 44 CB se opatří penetračním 

nátěrem (MUREXIN LF) a hrubovrstvou stěrkou MUREXIN 1K STANDART 

(modifikovaná bitumenová silnovrstvá stěrka). Požadavky na provádění zahrnuje 

norma DIN 18 195, u nás směrnice WTA 4-6-98 „Dodatečná hydroizolace stavebních 

konstrukcí ve styku se zeminou“. 
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 Střešní konstrukce - na bednění bude pojistná difuzně otevřená hydroizolační folie 

Jutafol D 140 Special, mezi tepelnými izolacemi parozábrana Jutafol N Al 170 

Special. 

 

 

 

 

Izolace proti kročejovému hluku 

 Podlahy v nadzemních patrech – pro splnění požadavků na kročejovou neprůzvučnost 

bude použita izolace Orsil T-N tl. 40 mm ( na podestě pouze 25 mm) 

 

Konstrukce klempířské 

 Střešní krytina - Lindab Topline je lehká střešní krytina vyráběná z vysoce kvalitního 

ocelového plechu s barevnou povrchovou úpravou. Splňuje veškeré estetické, 

technické i funkční požadavky kladené na střešní krytinu. Krytiny jsou profilovány do 

tvaru klasických střešních tašek a dávají tak střeše dokonalý vzhled. Výrobky systému 

Lindab Topline jsou výjiměčné svou dvojitou ochranou proti zatečení.Krytina je 

navržena v hnědé barvě, číslo barvy 434, RAL 8017, značka barvy HNED. 

 Odvodnění střechy – je zajištěno klempířskými prvky systému Lindab Rainline 

v hnědé barvě, viz. výpis klepířských prvků. 

 Oplechování a lemování střešních oken – je součástí střešních oken GGL 3065 

(Velux). 

 Parapety – titanzinek, barva hnědá RAL 8017, výrobce GEALAN. Viz. výpis 

klempířských prvků. 

Práce budou probíhat v souladu s normou ČSN 73 3610- Klempířské práce stavební. 

 

Okna 

V suterénu jsou navržena plastová vyklápěcí okna MEALON Iso 14 o rozměru 900x600 

mm (barva bílá RAL 9003). Tloušťka izolačního zasklení je 14 mm. Okno má výborné 

tepelně izolační vlastnosti. 

V ostatních podlažích budou použita okna S 8000 IQ s mikroventilací od výrobce 

GEALAN. Povrchová úprava – z vnější strany - folie s dekorem dřeva (barva světlý dub, 

z vnitřní strany bude okno bílé. Podrobné informace viz. výpis oken. 

Vnitřní parapety budou laminované s nosem v bílé barvě. 
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Balkonové dveře – plastové, jednodílné, typ S 800 IQ. Z vnější strany jsou dveře potaženy 

folií s dekorem dřeva, z vnitřní strany budou bílé. 

Střešní okna budou zhotovena ze severské borovice, budou impregnována a nalakována. 

Typ okna GZL - okno kyvné s izolačním dvojsklem, rozměr 780x1400 mm. 

      Podrobné informace viz. výpis oken. 

 

 

Dveře a zárubně 

 Vchodové dveře – dřevěné, jednokřídlé, pravé, se dvěma bočními částečně 

prosklenými světlíky. Výrobce KINGHOUSE 

 Vnitřní dveře- jsou navrženy v typových rozměrech 700, 800, 900 mm. Jedná se o  

jednokřídlé dřevěné dveře od výrobce SAPELI. Povrch je opatřen CPL folií, odstín 

bělený dub. Zárubeň bude obložková, výrobce tentýž. 

 Vstupní dveře do jednotlivých bytů a sklepů budou v bezpečnostním provedení 

s panoramitickým kukátkem (pouze u bytů), zárubeň kovová (výrobce KERVAL) 

 

Detaily týkající se dveří a obložkových zárubní  jsou uvedeny ve výpise truhlářských 

výrobků. 

Zárubně ocelové jsou specifikovány ve výpise zámečnických výrobků. 

 

Konstrukce zámečnické 

 Kovové zábradlí v suterénu - na vnitřní straně schodiště bude použito kovové zábradlí 

GAUDEO 04 (výrobce SWN MORAVIA). Výška zábradlí je 1000 mm, délka 2870 

mm. Zábradlí bude tvořeno třemi sloupky 40x40 mm a čtyřmi jekly 40x10 mm. 

Opatřeno bude kovovým madlem o průměru 42 mm. Odstín zábradlí RAL 9006. 

 Kovové zábradlí v nadzemních podlažích - bude použito stejné zábradlí jako 

v suterénu, jeho délka ale bude 2900 mm. V úrovni posledního nadzemního podlaží 

bude použito totéž zábradlí, ale o délce 1450 mm. 

- zábradlí bude kotveno z vnitřní strany schodišťové desky. 

 Kovové zábradlí s plastovými prvky na balkonech - jelikož balkon není z horní strany 

chráněn proti povětrnostním podmínkám, na kovovou konstrukci budou použity 

plastové prvky v imitaci dřeva (dubu). Plastové prvky Everwood (věčné dřevo) jsou 

zhotoveny z materiálu, který nevyžaduje žádnou údržbu a má dlouhou životnost. 
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Zábradlí bude 1100 mm vysoké a dlouhé buď 1370 mm (na boční straně balkonu) 

nebo 2600mm v přední části balkonu. 

- zábradlí bude kotveno ze spodní strany balkonové konstrukce. 

 Uzamykatelné skříňky pro kontrolu TZB. 

 

-veškeré zámečnické konstrukce jsou uvedeny a specifikovány ve výpise zámečnických 

výrobků. 

 

Obklady a dlažby 

 

Stěny v koupelně a WC budou obloženy keramickými obklady do výšky 1800 mm. V těchto 

dvou místnostech je třeba pod keramický obklad nanést tekutou elastickou hydroizolaci DEN 

BRAVEN v tl. 1 mm. Pro spárování bude použita flexibilní spárovací hmota odolná proti 

zatížení vlhkostí. 

V kuchyních bude obklad jen za kuchyňskou linkou, bude proveden do výšky 1500 mm. 

Spárování bude prováděno klasickými cementovými spárovacími hmotami. Konkrétní typ 

obkladů vč. způsobu kladení bude upřesněn architektem před prováděním. 

Práce budou provedeny dle normy ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné. 

 

Standardní vybavení 

 

      Podlahové krytiny: 

o Koupelny, WC           - keramická dlažba 

o Zádveří, chodby         - keramická dlažba 

o Obývací pokoje          - plovoucí podlaha (lamino, dub) 

o Kuchyně                     - plovoucí podlaha (lamino, dub) 

o Pokoje                        - plovoucí podlaha (lamino, dub) 

o Balkony                      - keramická mrazuvzdorná dlažba 

o Schodiště                    - keramická dlažba 

 

 

Povrchy stěn: 

o Koupelny, WC           - keramický obklad v. 1,80 m 

                                          - omítka Porotherm Universal, malba bílá (Primalex Polar) 

o Zádveří, chodby         - sokl keramický v. 10 cm (přechod podlaha- stěna) 
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                                          - omítka Porotherm Universal, malba bílá (Primalex Polar) 

o Obývací pokoje, kuchyně, pokoje- dubová lišta (přechod podlaha- stěna) 

                                          - omítka Porotherm Universal, malba bílá (Primalex Polar) 

                                          - kuchyň – keramický obklad v. 1,50 m 

 

 

 

 

 

Dveře:  

o Vnitřní                        - CPL folie, odstín bělený dub, kování stříbrné, zárubně obkladové, 

                                             dubový práh nebo přechodová lišta 

o Dveře vstupní (do bytu) a dveře v suterénu – plné, protipožární, CPL folie, odstín bělený dub, 

                                             kování stříbrné, zámek vložkový vícebodový, dubový práh, zárubně 

                                             kovové 

o Vchodové                   - jednokřídlé dveře se dvěma bočními světlíky 

 

 

      Okna a balkonové dveře: 

      Plastová okna                   - z vnější strany budou potaženy folií s imitací dřeva (dubu), z vnitřní 

                                                 strany zůstanou bílé, parapet bílý 

 

 

Vytápění: 

Objekt bude vytápěn dálkově. Teplo se vytváří v elektrárně a potom se přepravuje v 

potrubním systému ke spotřebitelům ve formě horké vody nebo páry. 

 

 

Elektroinstalace: 

 Silnoproud    - rozvody včetně osazení zásuvek a vypínačů, barva bílá 

                    - vedení pod omítkou v provedení měď 

                      - svítidla žárovková (chodby, sociální zařízení, veřejné prostory, 

schodiště, obytné místnosti bez svítidel - pouze stropní vývody) 

                      - příprava na osazení elektroměrů u jednotlivých bytů                   

                           - jističe obvodů v bytě 
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 Slaboproud   - společná televizní anténa (zásuvky umístěné v pokoji a v obývacím 

pokoji) 

                           - bytový zvonek a domácí telefon (umístěné v zádveří) 

                     

       

Vzduchotechnika: 

 Koupelny, WC - odvětrání samostatným nástěnným ventilátorem se zpětnou klapkou 

                                  - příprava odtahu pro digestoř 

 

Další vybavení: 

 Kuchyně             - kuchyňská linka, keramický obklad 

 Koupelny         -  umyvadlo keramické 60 cm, bílé 

                               - baterie umyvadlová stojánková páková (chrom) 

                               - vana 160/70 cm, plechová smaltovaná bílá  

                               - baterie vanová páková nástěnná 

                               - přívod studené vody + odpad pro pračku 

 WC                   - keramické stojící bílé, sedátko plast bílé 

 

 

Vybavení domu: 

- elektrický vrátný s domácím telefonem, osvětlené tablo 

- zabudované poštovní schránky 

 

 

D.5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

Tepelně technické posouzení dle ČSN 730540-2 je zpracováno pomocí softwaru TEPLO 

2007. Parametry všech obvodových konstrukcí plní normou doporučené hodnoty.  

 

- obvodová stěna má hodnotou součinitele prostupu tepla U 0,31 W/(m².K). 

Tepelný odpor obvodové stěny je 3,07 m².K/W 

 => splňuje doporučené požadavky dané normou 

 

- podlaha 1.PP má hodnotu součinitele prostupu tepla U 0,31 W/(m².K)  
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Tepelný odpor navržené podlahy je 3,02 m².K/W 

=> splňuje doporučené požadavky dané normou 

 

- skladba šikmé střechy má hodnotu součinitele prostupu tepla U 0,19 W/(m².K)  

Tepelný odpor šikmé střechy je 5,20 m².K/W 

=> splňuje doporučené požadavky dané normou 

 

Všechna navržená okna mají výborné tepelně izolační vlastnosti. A splňují požadavky: 

- součinitel prostupu tepla rámu je 0,95 W/ m².K 

- součinitel prostupu tepla izolačního zasklení je 1,1 W/ m².K 

- součinitel prostupu tepla celého okna je 1,23 W/ m².K 

 

Vytápění objektu 

Objekt bude vytápěn dálkově. Teplo je vyráběno v elektrárně,  ke spotřebiteli je dopravováno 

tepelnými rozvody. Rozvod tepla ze zdroje (z elektrárny) do odběratelské (předávací) stanice 

je primární sítí s vyššími teplotami a tlaky média (voda nebo pára). V odběratelská stanici se 

teplo upraví a prostřednictvím sekundární sítě se dostane ke spotřebiteli ve formě horké vody 

nebo páry. 

Dálkové vytápění nabízí stejnou teplenou pohodu jako ostatní druhy vytápění. Pomocí 

termostatických ventilů je možné si v jednotlivých místnostech nastavit nebo si 

naprogramovat odlišné tepelné režimy v čase i místě.  

 

 

D.6. Způsob založení objektu  

 

Dle zkušeností v okolní zástavbě se předpokládá, že se navržené základy budou nacházet 

v únosné zemině. Její únosnost je stanovena na 130 kPa. Jedná se o zeminu tř. 3 – 4.  

Základové pásy budou provedeny z prostého betonu C25/30 do vyhloubených rýh. Pro 

obvodové nosné zdivo jsou navrženy pásy šířky 0,74 m, výšky 0,6 m. Pro vnitřní nosné zdivo 

jsou navrženy pásy o šířce 0,6 m a výšce 0,6 m.  

Podkladní betony budou prováděny na štěrkopískový podsyp zhutněný na 250 kPa. Kontrolu 

a zhutnění zemin určí odborný geolog v souladu s ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a 

sypanin. 
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Při provádění základových konstrukcí se bude dodržovat norma ČSN P ENV 13670-1 

Provádění betonových konstrukcí- Část 1: Společná ustanovení. 

 

 

      D.7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí  

 

Objekt nemá negativní vliv na životní prostředí a není nutno řešit případné negativní účinky. 

 

 

       D.8. Dopravní řešení 

Pozemek je přístupný z místní komunikace, ve vlastnictví města Uherské Hradiště. Vjezd 

k parkovacímu stání je zabezpečen sjezdem z ulice I. J. Pešiny. Přístupy z komunikace k 

hlavnímu vstupu do objektu jsou po samotných chodnících šířky 1,50 m. 

 

 

 

     D.9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Parcela se nachází na okraji Uherského Hradiště. Na tomto území je velmi nízký výskyt 

radonu. Není třeba provádět žádná opatření. Žádné ostatní škodlivé vlivy se zde nevyskytují. 

 

 

    D.10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Stavba splňuje požadavky dle vyhlášky č.137/1998 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o 

obecných technických požadavcích na výstavbu  a dle vyhlášky č.501/2006 Vyhláška o 

obecných požadavcích na využívání území. 
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ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení 

ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení 

ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
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ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
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ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN ISO 717-2 Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních 

konstrukcí. Část 2: Kročejová neprůzvučnost 

ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba   materiálů, 

konstruování a provádění zdiva 

ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 

ČSN EN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: 
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ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: 
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KOČÍ, B. a kol. Technologie pozemních staveb. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 

s.r.o., 2007 

 

 

http://www.fast.vsb.cz/oblasti/katedry-a-pracoviste/225/studijni-materialy 

http://www.wienerberger.cz 

http://www.esipa.cz/sbirka/ 

http://imperia.ebau.at/imperia/md/content/baumitcz/11_cz_5.swf 

http://zvp.fa.cvut.cz/prace/0809ls-bak/skyvopet/skyvopet-bak-portfolio.PDF 
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1. PŘEDMĚT 
 

Předmětem technologického postupu zdění je stanovit pracovní podmínky, připravenost 

staveniště před započetím zdících prací, zvolit vhodnou technologii provádění, správné 

stroje a nářadí. Dále stanovit pracovní postup, případnou ochranu před nepříznivými 

povětrnostními vlivy. Zajistit kontrolu v průběhu zdících prací a zajistit bezpečnost při 

práci. 
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2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZDĚNÍ 
 

 

2.1. Obecné informace 

 

Jedná se o samostatně stojící celoplošně podsklepený bytový dům se šesti bytovými 

jednotkami.  Objekt má tři nadzemní podlaží. V každém podlaží jsou dvě bytové jednotky. 

Půdorysné rozměry jsou 17,13x11,88 m. Základové konstrukce jsou řešeny formou 

základových monolitických pásů z prostého betonu. Nosná konstrukce je navržena ze 

stavebního systému Porotherm s keramickými vložkovými stropy. Objekt je zastřešen 

sedlovou střechou. Krov je tvořen dřevěnou vaznicovou soustavou se stojatou stolicí. 

 

 

2.2.Pracovní podmínky 

 

Tvárnice na paletách zůstávají zabaleny neporušenou balící folií, aby se zabránilo jejich  

provlhnutí. Palety budou skladovány na zpevněné a odvodněné ploše.  Teplota prostředí při 

zdění, tuhnutí a tvrdnutí malty nesmí klesnout pod + 5 °C, zdění bude přerušeno za 

nevhodných klimatických podmínek, při silném větru a dešti. 

Hotová konstrukce se bude chránit před provlhnutím, aby se v komůrkách svisle děrovaných 

cihel nemohla akumulovat voda, která by vysychala dlouhou dobu. Vrchní povrchy stěn a 

parapetů se budou přikrývat nepropustnými obaly, aby se nevyplavila malta ze spár a aby se 

zabránilo tvoření výkvětů a vyplavování snadno rozpustných hmot, např. vápna. 

 

 

2.3.Připravenost 

 

Staveniště bude zařízeno dle projektové dokumentace zařízení staveniště. Před započetím 

zdících prací, musí být provedena přejímka základových konstrukcí a v místech zakládání 

zdiva musí být položena vodorovná hydroizolace. O převzetí musí být pořízen záznam ve 

stavebním deníku. 
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Musí být přesně vytýčena poloha zdiva, dveřních a okenních otvorů. Veškerý potřebný 

sortiment prvků POROTHERM bude na staveništi připraven alespoň jeden den předem. 

Palety s cihlami POROTHERM CB a POROTHERM P+D se rozmístí mimo vytýčené 

základové zdi s ohledem na manipulační prostor. 

 

 

2.4. Materiál 

 

2.4.1.Zdivo 

 

 Pro 1. podzemní patro bude třeba: 

Pro zdění obvodových stěn budou použity cihelné bloky POROTHERM 44 CB: 

2.16,25.2,75+2.11,88.2,75=154,715m² 

Na 1m² je třeba 16 ks tvárnic. 

Pro obvodové zdivo je třeba 2475 ks tvárnic (42 palet po 60 ks) 

 

Pro zdění vnitřních stěn budou použity cihelné bloky POROTHERM 30 P+D: 

3.4,84.2,75+7,35.2,75+2.5,72.2,75=91,6025m² 

Na 1m² je třeba 16 ks tvárnic. 

Pro vnitřní nosné zdivo je třeba 1466 ks tvárnic (19 palet po 80 ks) 

Pro zdění příček budou použity cihelné bloky 11,5 P+D: 

2.3,225.2,75+2.4,54.2,75+4,51.2.2,75+2.13,1.2,75=139,56m² 

Na 1m² je třeba 8 ks tvárnic. 

Pro příčky je třeba 1117 ks tvárnic (12 palet po 100 ks) 

 

 

 Pro 1. NP, 2.NP a 3.NP bude třeba celkem: 

Pro zdění obvodových stěn budou použity cihelné bloky POROTHERM 44 CB: 

3.[2.16,25.2,75+2.11,88.2,75]=464,145m² 

Na 1m² je třeba 16 ks tvárnic. 

Pro obvodové zdivo je třeba 7427 ks tvárnic (124 palet po 60 ks) 

 

Pro zdění vnitřních stěn budou použity cihelné bloky POROTHERM 30 P+D: 

3.[3.4,84.2,75+7,35.2,75+2.5,72.2,75]=274,8075m² 
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Na 1m² je třeba 16 ks tvárnic. 

Pro vnitřní nosné zdivo je třeba 4397 ks tvárnic (55 palet po 80 ks) 

Pro zdění příček budou použity cihelné bloky 11,5 P+D: 

3.[2.2,75.5,72+4.2,75.1.975]==159,555m² 

Na 1m² je třeba 8 ks tvárnic. 

Pro příčky je třeba 1277 ks tvárnic (13 palet po 100 ks) 

 

 Pro štítové stěny bude třeba celkem: 

Budou použity cihelné bloky POROTHERM 44 CB: 

2.16,25.1,0+2.11,88.1,0+4.11,88=103,78 m² 

Na 1m² je třeba 16 ks tvárnic. 

Pro štítové stěny je třeba 1661 ks tvárnic (28 palet po 60 ks) 

 

 

     2.4.2. Maltové směsi 

 

 Porotherm CB malta zakládací ( Anlegemortel ), tl. ložné spáry 10 – 40 mm 

 

Potřeba vody: 4 l / 25 kg suché směsi 

Vydatnost     : 14 l / 25 kg suché směsi 

1 pytel / 25 kg suché směsi 

Dodání          : 48 ks / 1 paleta (zafóliovno) 

                        1 paleta / 1200x800 mm 

 

1.P.P. 

=2.11,88.0,44.0,04+2.16,25.0,44.0,04+3.4,84.0,3.0,04+7,35.0,3.0,04+2.5,72.0,3.0,04+2.3,225

.0,115.0,04+2.4,54.0,115.0,04+2.4,151.0,115.0,04+2.13,1.0,115.0,04=1,623m³=1623,35 l 

- je třeba 116 pytlů 

-  2  palety + 20 pytlů 

 

1.N.P., 2.N.P, 3.N.P., podkroví 

=3.(2.11,88.0,44.0,04+2.16,25.0,44.0,04+3.4,84.0,3.0,04+7,35.0,3.0,04+2.5,72.0,3.0,04+3.3.2

.5,72.0,115.0,04+4.3.1,975.0,115.0,04)+2.11,88.0,44.0,04+2.16,25.0,44.0,04=6,91m³= 

6907,61 l 
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       - je třeba 494 pytlů 

       - 10 palet + 14 pytlů 

 Porotherm CB malta tenkovrstvá zdicí ( Dunbettmortel )  

 

Potřeba vody: 9-11 l / 25 kg suché směsi 

Vydatnost     : 21 l / 25 kg suché směsi 

1 pytel / 25 kg suché směsi 

Dodání          : 48 ks / 1 paleta (zafóliovno) 

                        1 paleta / 1200x800 mm 

7 l malty / 1 m³ 

 

1.P.P. 

=154,715.0,44=68,07 m³ zdiva 

- je třeba 476,522 l malty 

- tj. 23 pytlů malty 

 

1.N.P., 2.N.P., 3.N.P. 

=497,901.0,44=219,076 m³ zdiva 

- je třeba 1533,54 l malty 

- tj. 74 pytlů malty 

 

Podkroví  

=103,78.0,44=45,66 m³ zdiva 

- je třeba 320 l malty 

- tj. 16 pytlů malty 
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 MVC 5 

Potřeba vody: 7,2 l / 40 kg suché směsi 

Vydatnost     : 23 l / 40 kg suché směsi 

1 pytel / 40 kg suché směsi 

Dodání          : 42 ks / 1 paleta (zafóliovno) 

                        1 paleta / 1200x800 mm 

1800 kg malty / 1 m³ 

 

1.P.P. (10 vrstev) 

3.4,84.0,3+7,35.0,3+2.5,72.0,3+2.3,225.0,115+2.4,54.0,115+2.4,51.0,115+13,1.0,115= 

=14,32m².0,012.11=1,72 m³ malty=1718,73 l malty 

   - je třeba 75 pytlů, tj. 2 palety 

 

1.N.P., 2.N.P., 3.N.P.(33 vrstev) 

3.4,84.0,3+7,35.0,3+2.5,72.0,3+2.5,72.0,115+4.1,975.0,115=12,2171m².0,012.33.0,012= 

4,83797 m³ malty=4837,97 l malty 

          - je třeba 211 pytlů, tj. 5 palet + 1 pytel 

 

Podkroví 

2.6,0.0,3+3,2.0,3=4,56 m².0,012.11=0,602 m³ malty = 601,92 l malty 

          - je třeba 27 pytlů 
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2.5. Doprava 

 

Cihelné bloky se budou dopravovat na staveniště na paletách za pomoci valníku Eurocargo 

s plachtou a hydraulickou rukou, budou uskladněny na předem určených místech. 

Přemísťování ze skládky materiálu na místo potřeby na stavbě se bude provádět věžovým 

jeřábem. Z palety je zedníkovi bude podávat podavač. 

Malta se bude připravovat na staveništi ze suché maltové směsi (dle stávající potřeby) 

v kontinuální míchačce D 30. Poté bude uložena do 200l vany a pomocí jeřábu bude 

přepravována na místo potřeby. 

Pracovníci se na úroveň nadzemních podlaží budou dostávat pomocí žebříků, které budou 

součástí lešení, později také po vybetonovaném rameni schodiště. 

V případě nepříznivého počasí budou zdící materiály chráněny proti povětrnostním vlivům. 

Materiál a tvárnice budou skladovány přímo na staveništi v původním ochranném balení na 

zpevněné a odvodněné skládce tak, že zde bude skladován materiál pouze pro zdění jednoho 

patra. 

 

 

2.6. Pracovní stroje a nářadí 

 

Vyrovnávací souprava se 2-ma výškově nastavitelnými přípravky a se zabudovanou 

vodováhou, nivelační stroj, hliníkovou lať o délce 3m, kontinuální míchačka D 30, nanášecí 

válec pro tl. zdiva 440mm, ocelové stěnová spony, kotoučová stolní pila Scheppach bs 500 + 

řezné kotouče a lisy, upevňovací technika, rozměrné rámy ocelových zárubní, běžné zednické 

nářadí – vodováha, olovnice, skládací metr, pásmo, gumová palička, zednické kladivo, lžíce, 

naběračka, lešení, žebříky,.. 
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2.7. Převzetí staveniště 

 

Jelikož zhotovitel zdění není stejný jako zhotovitel základových konstrukcí, bude po 

dokončení základových konstrukcí provedena řádná kontrola za účasti technického dozoru 

investora a stavbyvedoucího, provede se zápis o kontrole do stavebního deníku a staveniště se 

předá zhotoviteli, který provede zdící práce, a provede se zápis o předání staveniště do 

stavebního deníku. 

Po celou dobu zdících prací, až do předání díla, bude tento zhotovitel za staveniště nést 

odpovědnost. 

 

 

2.8. Personální obsazení 

 

Zdění budou realizovat 2 pracovní kolektivy, 1 jeřábník 

1 pracovní  kolektiv :  

o 1 vedoucí čety – organizuje práci čety, odpovídá za kvalitu provedené             .                               

práce, která musí odpovídat projektové dokumentaci a technologickému předpisu 

zdění 

o 2 zedníci – provádí vyzdívání, kontrolují svislost a rovinnost zdí, osazují nadokenní a 

nadedveřní překlady 

o 2 podavači - zajišťují přísun materiálu, připravují a nanáší maltu na ložnou spáru 

zdiva, podávají cihly, staví lešení 

Všichni pracovníci mají požadovanou kvalifikaci a jsou seznámeni s bezpečnostními předpisy 

práce na staveništi a o ochraně životního prostředí. 
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2.9. Pracovní postup 

 

Po položení hydroizolačních pásů Bitagit S se výškově zaměří základy v místech, kde se 

budou vyzdívat stěny. Cílem nivelace je určení nejvyššího bodu základů, ze kterého se bude 

následně vycházet při zakládání první vrstvy cihel. Ta se založí na dokonale souvislou a 

vodorovnou vrstvu speciální vápenocementové malty Porotherm CB malty zakládací o 

tloušťce 10-40 mm. K tomu, aby se docílilo opravdu vodorovné plochy, se použije nivelační 

přístroj s latí a vyrovnávací souprava, která obsahuje 2 přípravky s měnitelným nastavením. 

Pomocí těchto přípravků se nastaví tloušťka a šířka nanášené maltové směsi. Nutno zajistit 3 

m dlouhou hliníkovou lať. Jeden z výškově nastavitelných přípravků se umístí na nejvyšší 

bod základů, pomocí zabudované vodováhy se vyrovná do vodorovné polohy a nastaví se tak, 

aby vodící lištou vymezoval požadovanou min.tloušťku maltové vrstvy. Do úchytu přípravku 

se upevní lať se čtecím zařízením laseru přesně do výšky laserového paprsku. Přístroj 

přesuneme do místa, kde se zakládáním začneme. Druhý vyrovnávací přípravek osadíme na 

vzdálenost hliníkové tyče. Oba přípravky se pomocí stavěcích šroubů nastaví do výšky určené 

nivelačním přístrojem. Nastaví se šířka maltového lože 440 mm.  

 

Příprava a zpracování malty: Obsah celého pytle se smíchá se 4 litry čisté záměsové vody 

v kontinuální míchačce D 30. Namíchaná malta musí být plastické konzistence. Doba míchání 

cca 3 minuty.  

 

Nanese se malta a následně se stahuje až do úrovně vodících lišt přípravků, přebytečná malta 

se odstraní. Následně se 1 přípravek (zadní) přesune ve směru nanášení malty, 2. se ponechá 

ve stávající poloze. Postup nanášení a rovnání malty je stále stejný. Celý postup se opakuje do 

doby, než bude hotový podklad pro celou stěnu. 

 

 Nyní se může začít se zděním obvodových stěn. Obvodové zdivo bude provedeno 

z broušených cihelných tvárnic Porotherm 44 CB. Nejdříve se osadí rohové cihly. 
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 Mezi osazené rohové a následně poloviční cihly (z důvodu 

dodržení správné vazby rohu) s vyklepnutými přepážkami se z vnější strany natáhne zednická 

šňůra.  

Podél ní se postupně do maltového lože ukládají 

jednotlivé cihly první vrstvy, které se urovnají pomocí gumové paličky a vodováhy. Při práci 

je nutné dbát zejména na správnou konzistenci malty – cihly by mělo být možné pohodlně 

vyrovnat, nesmí se však příliš vtlačovat do malty. V případě, že by konzistence malty byla 

příliš tuhá, naneseme vrstvu malty pro tenké spáry. Výškové rozdíly u zdění z cihel 

Porotherm CB nesmí překračovat 1 mm, jinak by je nebylo možné vyrovnat tenkou vrstvou 

malty v ložné spáře. 

Pro zdění 2. vrstvy cihel se používá Porotherm CB malta tenkovrstvá zdicí. Celý obsah pytle 

se smíchá v čisté nádobě pomaluběžným mísidlem s 10 litry čisté záměsové vody. 

Konzistence namíchané malty by měla odpovídat zvolenému způsobu nanášení (pomocí 

nanášecího válce). Čerstvá malta se nadávkuje do zásobníku nanášecího válce a 

rovnoměrným pohybem válce po ložné ploše již osazených cihel se malta rovnoměrně nanese. 
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Malta musí být nanesena k oběma lícům stěny a nesmí přesahovat přes hrany cihel. V případě, 

že malta přetéká, stáhne se zednickou lžící. Do takto připravené tenké vrstvy malty se osadí 

nová vrstva cihel. Za vysoké teploty a suchého vzduchu je třeba před nanesením malty cihly 

navlhčit.  

Při zdění se postupuje od rohů ke středu. Délka poslední cihly (uprostřed) se upraví pomocí 

ruční el.pily. V případě použití polovičních koncových cihel v rohové vazbě se přepážky 

vyklepávají u obou otvorů. Vzniklé kapsy mezi poloviční a rohovou cihlou se pro zajištění 

pevnosti rohové vazby vyplňují tepelně izolační maltou. Vazba cihel v rohu bude v každé 

vrstvě půdorysně pootočena o 90°. Při pokládce dalších cihel bude dodržena vazba 100 mm.  

Při pokládání jednotlivých cihel se využívá spojení pero + 

drážka tak, že spodní okraj ukládané cihly se opře o vrch cihly již uložené a spustí se po 

drážkách dolů na spodní vrstvu. Nesmí dojít k vytlačení malty při spouštění. 
 

 

 

Při provádění ostění použijeme poloviční cihly POROTHERM 1/2 K CB a koncové cihly celé 

POROTHERM K, které mají při povrchu 2 otvory kryté tenkou přepážkou.  

V případě využití do ostění se „vyklepne“ pouze jedna přepážka z těchto dvou vedle sebe 

umístěných otvorů, a to ta, která je v místě budoucího rámu okna. V ostění se poloviční a 

koncové bloky vyzdívají střídavě po vrstvách nad sebe tak, aby kapsy vzniklé po jejich 

zazdění a následném vyklepnutí patřičných přepážek vytvořily svislou drážku.  

V parapetu se koncové cihly kladou do lože z tepelně izolační malty pro zdění vedle sebe 

řeznými plochami na sraz tak, aby kapsy byly shora, směrem k rámu okna, a plynule na sebe 

navazovaly. Zdění ostění a parapetu je nutné provádět pečlivě, pak je zaručen optimální 

výsledek. Do drážky, která vznikne napojením kapes pod sebou nebo vedle sebe napevno 

zamáčkne pruh speciálního izolantu – extrudovaného polystyrenu XPS o tloušťce 40 a šířce 

90 mm – a teprve mezi takto zaizolované drážky se osadí okno. Díky novému řešení detailů 

ostění a parapetů tak dojde k výrazné eliminaci lineárního tepelného mostu v místech napojení 
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stěny na výplně otvorů. Následně se nad okenní otvor uložení překlady Porotherm 7, jejichž 

součástí je tepelná izolace PPS tloušťky 80 mm. POROTHERM překlady 7 se osazují na 

výšku svojí rovnou stranou do lože z cementové malty (oblou stranou nahoru!) a u líce obou 

podpor se k sobě zafixují měkkým (rádlovacím) drátem proti překlopení. Při správném 

osazení je na dolním líci překladu vidět nápis „DOLNÍ STRANA“.  
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Zdění vnitřních nosných stěn z cihelných tvárnic 30 P+D  

 

Pro napojení vnitřních stěn budou použity ploché nerezové kotvy (´smykové spony´).  

 Tyto spony se vkládají již při zdění do spár přesně 

v místě, kde bude stěna k vyzdívané stěně dodatečně připojena.  

 

Pro zdění první vrstvy vnitřních stěn bude použita vápenocementová malta MVC 5. Malta 

ložné spáry musí být nanesena na podklad ve stejné šířce jako je tloušťka stěny, tzn. k oběma 

lícům stěny, ale nesmí přesahovat přes hrany cihel. První vrstva cihel bude uložena do 

nejméně 10 mm silného maltového lože. Od druhé vrstvy se cihly osazují na maltu o tl. 12 

mm. Kapsy ve svislých spárách u cihel Porotherm P+D budou zcela vyplněny maltou. Svislé 

spáry se nemaltují. Před nanášením malty ložné spáry pro další vrstvu cihel je třeba navlhčit 

vrchní část cihel poslední vyzděné vrstvy. Zdicí malta musí mít takovou konzistenci, aby 

nezatékala do svislých otvorů v cihlách! Zdění následujících vrstev bude provedeno stejným 

způsobem tak, že vzdálenost svislých spár mezi sousedními vrstvami cihel je ve směru délky 

stěny 125 mm. Pomocí připravené latě se bude kontrolovat výška cihel, pomocí  olovnice 

jejich svislost. Dále je třeba občas kontrolovat správnou polohu šňůry. Vmístě navržených 

dveří je třeba vynechat otvor. 

Nad tento otvor se osadí keramické překlady Porotherm 7. Ihned po osazení jsou nosné, není 

potřebné žádné podepření.  
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Zdění příček z cihelných tvárnic 11,5 P+D 

 

  
Zásady zdění jsou totožné se zásadami pro zdění stěn. 
 

Dveřní zárubně se vyrovnají pomocí klínů a zafixují se šikmými latěmi. 

 Zárubně se v budou příčkách upevňovat maltou. Nad zárubně 

se místo překladu vloží do maltového lože vodorovné spáry dva pruty hřebínkové betonářské 

výztuže o průměru 6 mm s přesahem cca 500 mm na obě strany zárubně. 

 

Po vyzdění 11. vrstvy cihel je třeba všechny zdi v úrovni 1. podlaží zpevnit železobetonovými 

ztužujícími věnci. Po obvodu kostrukce se uloží věncovou Porotherm VT8, tepelná izolace 

EPS tloušťky 70 mm, provede se konstrukční bednění ze smrkového dřeva a umístí se výztuž 

tvořená 4 pruty  o průměru 10mm. Ta se sváže pomocí třmínků o průměru 6mm. Bude použit 

beton C20/25.  
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Zdění v nadzemních podlažích: 

Je třeba postavit lešení. Nejdříve se musí vyčistit pracovní prostor. Části lešení se dopraví na 

místo a sestaví se v šířce 1500 mm. Musí mít odpovídající nosnost. Ochranné hrazení z vnější 

strany se používá při zdění ve výškách od 1,5 m nad terénem.  

Na takto sestavené lešení se dopraví potřebný materiál. 

Podobným způsobem jako při zdění v 1.podzemním podlaží se bude postupovat i v podlažích 

nadzemních. 

 

 

2.10. Jakost a kontrola kvality 

 

Jakost a kontrola kvality bude sledována průběžně stavbyvedoucím, mistrem a investorem. 

Stavbyvedoucí v přítomnosti investora zkontroluje správnost provedení celé konstrukce a 

společně provedou zápis do stavebního deníku. V případě jakýchkoli pochybností o jakosti 

provedení projednají spolu další alternativy ověření funkčnosti. 

Jakost je dána normami ČSN EN ISO 9000 

 

 

2.11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, 

bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. 

Mezi základní patří předpis č. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 Nařízení vlády o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Dále je potřeba dodržovat vyhlášku č. 48/1982 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů a zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBOZP). 

Pro montáž musí pracovníci použít ochranný pracovní oděv, pracovní boty a rukavice. 
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3. ZÁVĚR 
Cílem technologického postupu zdění bylo určit připravenost staveniště před započetím 

zdících prací, zvolit správnou technologii provádění, stroje a nářadí. Jeho součástí je pracovní 

postup včetně případné ochrany před povětrnostními vlivy, jakost a kontrola kvality a způsob 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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Základní rozpočet
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List č.2

Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 506 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2 Základy a zvláštní zakládání 126 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,9

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 022 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,0

4 Vodorovné konstrukce 1 784 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,8

43 Schodiště 273 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,5

61 Upravy povrchů vnitřní 527 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,4

62 Úpravy povrchů vnější 166 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,3

63 Podlahy a podlahové 
konstrukce

88 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,0

64 Výplně otvorů 21 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6

94 Lešení a stavební výtahy 53 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

3 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

99 Staveništní přesun hmot 192 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

711 Izolace proti vodě 0,00 49 095,00 0,00 0,00 0,00 1,0

713 Izolace tepelné 0,00 160 828,00 0,00 0,00 0,00 1,2

762 Konstrukce tesařské 0,00 310 289,00 0,00 0,00 0,00 14,3

764 Konstrukce klempířské 0,00 300 097,00 0,00 0,00 0,00 0,2

765 Krytiny tvrdé 0,00 68 936,00 0,00 0,00 0,00 0,2

766 Konstrukce truhlářské 0,00 783 149,00 0,00 0,00 0,00 1,8

767 Konstrukce zámečnické 0,00 69 500,00 0,00 0,00 0,00 1,1

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 224 767,00 0,00 0,00 0,00 21,2

778 Podlahy plovoucí 0,00 70 164,00 0,00 0,00 0,00 0,0

781 Obklady keramické 0,00 141 799,00 0,00 0,00 0,00 9,6

784 Malby 0,00 93 636,00 0,00 0,00 0,00 0,4

4 767 476,00 2 272 258,00 0,00 0,00 0,00 790,6Kč

VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 7 039 734,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 7 039 734,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 7 039 734,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 7 039 734,00 0,00

Zařízení staveniště 2,50 7 039 734,00 175 993,00

Provoz investora 1,00 7 039 734,00 70 397,00

Kompletační činnost (IČD) 1,00 7 039 734,00 70 397,00

Rezerva rozpočtu 0,00 7 039 734,00 0,00

316 788,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

1 Zemní práce

1 112 10-1102.R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm
kus 5,0000 321,00 1 605,00 0,00000 0,00000

2 112 20-1102.R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm
kus 5,0000 463,00 2 315,00 0,00005 0,00025

3 121 10-1100.R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m
m3 79,2000 83,70 6 629,04 0,00000 0,00000

4 131 20-1102.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3
m3 868,6580 165,00 143 328,57 0,00000 0,00000

5 132 20-1101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3
m3 12,4740 626,00 7 808,72 0,00000 0,00000

6 132 20-1201.R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3
m3 24,9790 396,00 9 891,68 0,00000 0,00000

7 161 10-1102.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
m3 906,1110 130,50 118 247,49 0,00000 0,00000

8 162 20-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m
m3 556,9920 30,20 16 821,16 0,00000 0,00000

9 162 20-1411.R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m
kus 5,0000 421,00 2 105,00 0,00000 0,00000

10 162 70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
m3 627,6150 277,50 174 163,16 0,00000 0,00000

11 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skládku
m3 278,4960 15,90 4 428,09 0,00000 0,00000

12 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
m3 278,4960 70,20 19 550,42 0,00000 0,00000

Zemní práce1 506 893,33 0,00025

2 Základy a zvláštní zakládání

13 274 31-3711.R00 Beton základových pasů prostý C 25/30 (B 30)
m3 37,4530 2 980,00 111 609,94 2,44622 91,61828

14 274 35-1215.R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení
m2 31,5900 386,50 12 209,54 0,03921 1,23864

15 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2 31,5900 81,50 2 574,59 0,00000 0,00000

Základy a zvláštní zakládání2 126 394,06 92,85692

3 Svislé a kompletní konstrukce

16 311 23-8115.R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm
m2 148,6570 1 153,00 171 401,52 0,30605 45,49647

17 311 23-8248.U00 Zeď nos vně 44 PTH CB P10 pěna
m2 358,9390 1 510,00 541 997,89 0,33758 121,17063

18 317 16-8131.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm
kus 94,0000 394,50 37 083,00 0,04657 4,37758

19 317 16-8132.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm
kus 78,0000 459,50 35 841,00 0,05575 4,34850

20 317 16-8133.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm
kus 70,0000 570,00 39 900,00 0,06493 4,54510

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

21 317 16-8135.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/225 cm
kus 4,0000 826,00 3 304,00 0,08336 0,33344

22 317 16-8138.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/300 cm
kus 30,0000 1 168,00 35 040,00 0,11090 3,32700

23 317 99-8112.R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 7 cm
m 71,2500 75,10 5 350,88 0,00039 0,02779

24 342 24-8112.R00 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm
m2 261,4400 584,00 152 680,96 0,12400 32,41856

Svislé a kompletní konstrukce3 1 022 599,25 216,04507

4 Vodorovné konstrukce

25 411 16-8122.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.21 cm, nosník 2,25-3 m
m2 47,3700 1 642,00 77 781,54 0,33652 15,94095

26 411 16-8123.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.21 cm, nosník 3,25-4 m
m2 437,7650 1 648,00 721 436,72 0,33608 147,12406

27 411 16-8124.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.21 cm, nosník 4,25-5 m
m2 197,3200 1 663,00 328 143,16 0,33685 66,46724

28 411 16-8125.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.21 cm, nosník 5,25-6 m
m2 99,6000 1 704,00 169 718,40 0,33710 33,57516

29 411 35-4171.R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení
m2 2 473,6850 136,50 337 658,00 0,00227 5,61526

30 411 35-4172.R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění
m2 2 473,6850 35,20 87 073,71 0,00000 0,00000

31 417 23-8111.R00 Obezdění ztuž.věnce věncovkou POROTHERM v.19,5cm
m 112,5200 206,00 23 179,12 0,02750 3,09430

32 417 32-1315.R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25
m3 11,3720 2 880,00 32 751,36 2,52516 28,71612

33 417 36-1221.R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216
t 0,2274 29 150,00 6 628,71 1,01665 0,23119

Vodorovné konstrukce4 1 784 370,72 300,76429

43 Schodiště

34 430 32-1314.R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 (B 25)
m3 15,3000 3 550,00 54 315,00 2,52512 38,63434

35 430 35-1110.R00 Bedneni schodist jakykoliv sklon
m2 102,0000 674,00 68 748,00 0,02692 2,74584

36 430 35-1129.R00 Odbed   schodist jakykoliv sklon
m2 102,0000 169,00 17 238,00 0,00000 0,00000

37 430 36-1121.R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10216
t 0,3060 37 330,00 11 422,98 1,02092 0,31240

38 431 35-1128.R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení
m2 50,4000 69,10 3 482,64 0,00230 0,11592

39 431 35-1129.R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstran
m2 50,4000 10,80 544,32 0,00000 0,00000

40 433 35-1131.R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení
m2 72,0000 979,00 70 488,00 0,03240 2,33280

41 433 35-1132.R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění
m2 72,0000 113,00 8 136,00 0,00000 0,00000
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42 434 31-1115.R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25
m 144,0000 272,50 39 240,00 0,11372 16,37568

Schodiště43 273 614,94 60,51698

61 Upravy povrchů vnitřní

43 611 47-8111.R00 Omítka vnitřní stropů POROTHERM UNIVERSAL 
tl.10mmm2 787,9800 314,50 247 819,71 0,01662 13,09623

44 612 47-8111.R00 Omítka vnitřní stěn POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 
mm m2 1 256,1300 222,50 279 488,93 0,01458 18,31438

Upravy povrchů vnitřní61 527 308,64 31,41060

62 Úpravy povrchů vnější

45 622 47-8112.R00 Omítka vnější stěn POROTHERM TO tl. 20 mm
m2 553,2000 300,50 166 236,60 0,01501 8,30353

Úpravy povrchů vnější62 166 236,60 8,30353

63 Podlahy a podlahové konstrukce

46 631 31-2611.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20  (B 20)
m3 7,3500 3 475,00 25 541,25 2,42198 17,80155

47 631 31-9163.R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm
m3 7,3500 473,50 3 480,23 0,02000 0,14700

48 631 31-9173.R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm
m3 7,3500 125,00 918,75 0,00000 0,00000

49 631 35-1101.R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení
m2 1,8000 210,00 378,00 0,00861 0,01550

50 631 35-1102.R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění
m2 1,8000 65,00 117,00 0,00000 0,00000

51 632 45-1111.R00 Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 10 mm
m2 443,8000 96,70 42 915,46 0,02442 10,83760

52 931 99-2111.R00 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl.20 mm
m2 56,7000 273,50 15 507,45 0,00317 0,17974

Podlahy a podlahové konstrukce63 88 858,14 28,98139

64 Výplně otvorů

53 642 94-2111.RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
včetně dodávky zárubně CgH  80 x 197 x 11 cm

kus 4,0000 1 197,00 4 788,00 0,03077 0,12308
54 642 94-2111.RT5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2

včetně dodávky zárubně CgH  90 x 197 x 11 cm
kus 14,0000 1 207,00 16 898,00 0,03105 0,43470

Výplně otvorů64 21 686,00 0,55778

94 Lešení a stavební výtahy
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55 941 32-1112.U00 Mtž leš řad modul těž š 1,2m v 25m
m2 636,0000 46,80 29 764,80 0,00000 0,00000

56 941 32-1812.U00 Dmtž leš řad modul těž š 1,2m v 25m
m2 636,0000 33,20 21 115,20 0,00000 0,00000

57 942 21-1221.U00 Přípl ZKD den lešení k 94221-1121/2
m2 636,0000 3,80 2 416,80 0,00000 0,00000

Lešení a stavební výtahy94 53 296,80 0,00000

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

58 952 90-1110.R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří
m2 98,6000 32,70 3 224,22 0,00003 0,00296

Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

95 3 224,22 0,00296

99 Staveništní přesun hmot

59 998 01-1003.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m
t 739,4398 261,00 192 993,78 0,00000 0,00000

Staveništní přesun hmot99 192 993,78 0,00000

711 Izolace proti vodě

60 111 63-110. Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL  ŽC, AC
T 0,0700 22 000,00 1 540,00 1,00000 0,07000

61 711 11-1001.RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena
1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 204,5000 13,20 2 699,40 0,00020 0,04090
62 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením

m2 204,5000 72,00 14 724,00 0,00041 0,08385
63 711 14-2559.R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením

m2 171,7800 86,00 14 773,08 0,00058 0,09963
64 628-32131 Pás asfaltovaný těžký Bitagit 30 mineral V 60 S 30

m2 204,0000 63,61 12 976,44 0,00370 0,75480
65 998 71-1202.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m

% 467,1292 5,10 2 382,36 0,00000 0,00000

Izolace proti vodě711 49 095,28 1,04918

713 Izolace tepelné

66 713 11-1221.RK6 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů
Jutafol N AL 170 speciál

m2 306,0000 92,20 28 213,20 0,00020 0,06120
67 713 12-1111.R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá

m2 748,0000 23,20 17 353,60 0,00009 0,06732
68 713 12-1111.RV5 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá

včetně dodávky polystyren tl. 100 mm
m2 204,0000 276,00 56 304,00 0,00204 0,41616

69 713 14-1151.R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá
m2 306,0000 17,90 5 477,40 0,00000 0,00000
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70 713 19-1100.RT9 Položení izolační fólie
včetně dodávky fólie PE

m2 748,0000 30,50 22 814,00 0,00010 0,07480
71 631-50840 Deska izolační ORSIL ORSET 1000x625 tl. 40 mm

m2 517,0000 52,32 27 049,44 0,00120 0,62040
72 998 71-3203.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m

% 1 572,1164 2,30 3 615,87 0,00000 0,00000

Izolace tepelné713 160 827,51 1,23988

762 Konstrukce tesařské

73 762 33-2110.RT5 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2
včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12

m 21,0000 206,50 4 336,50 0,00825 0,17325
74 762 33-2120.RT2 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2

včetně dodávky řeziva, hranoly 12/14
m 80,8000 274,00 22 139,20 0,01115 0,90092

75 762 33-2130.RT2 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2
včetně dodávky řeziva, hranoly 14/20

m 405,4600 418,50 169 685,01 0,01793 7,26990
76 762 34-2203.RT2 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm

včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm
m2 306,0000 85,60 26 193,60 0,00275 0,84150

77 762 79-5000.R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce
m3 9,0000 822,00 7 398,00 0,02910 0,26190

78 605-15202 Hranol SM/JD 1 10x12 délka nad 600 cm
m3 0,2520 5 883,00 1 482,52 0,55000 0,13860

79 605-15220 Hranol SM/JD 1 12x14 délka nad 600 cm
m3 0,6700 5 883,00 3 941,61 0,55000 0,36850

80 605-15220 Hranol SM/JD 1 12x14 délka nad 600 cm
m3 0,6040 5 883,00 3 553,33 0,55000 0,33220

81 605-15238 Hranol SM/JD 1 14x16 délka nad 600 cm
m3 0,4400 6 095,00 2 681,80 0,55000 0,24200

82 605-15244 Hranol SM/JD 1 14x20 délka nad 600 cm
m3 6,9000 6 307,00 43 518,30 0,55000 3,79500

83 998 76-2203.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m
% 2 849,2987 8,90 25 358,76 0,00000 0,00000

Konstrukce tesařské762 310 288,63 14,32377

764 Konstrukce klempířské

84 Su1 Střešní krytina Lindab Topline
m2 306,0000 403,00 123 318,00 0,00000 0,00000

85 764 71-1113.U00 Lindab oplechování parapetu rš 200
m 51,6000 222,00 11 455,20 0,00168 0,08669

86 764 75-1112.U00 Lindab troury odpad rovné SROR D100
m 52,0000 415,00 21 580,00 0,00184 0,09568

87 764 75-1132.U00 Lindab koleno troury odpad D 100
kus 4,0000 499,00 1 996,00 0,00044 0,00176
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88 764 75-1162.U00 Lindab napojovací prvek SKM D 100mm
kus 4,0000 297,00 1 188,00 0,00025 0,00100

89 764 75-2111.U00 Mtž troury odpadní rovné D -100
m 52,0000 139,00 7 228,00 0,00026 0,01352

90 764 75-2151.U00 Mtž odskok odpadní D -100
kus 4,0000 143,00 572,00 0,00016 0,00064

91 764 75-2165.U00 Mtž mezikus odkoku D -100
kus 4,0000 51,10 204,40 0,00000 0,00000

92 764 76-1122.U00 Lindab žlab podokap R 150+hák KFL
m 35,0000 425,00 14 875,00 0,00136 0,04760

93 764 76-1172.U00 Lindab čelo žlabu RGT 150mm
kus 4,0000 125,00 500,00 0,00008 0,00032

94 764 76-1225.U00 Lindab spojování žlabů nýty+tmelení
kus 18,0000 49,20 885,60 0,00001 0,00018

95 764 76-1232.U00 Lindab kotlík SOK půlkr žlab 150mm
kus 4,0000 369,00 1 476,00 0,00025 0,00100

96 764 76-2113.U00 Mtž čelo
kus 4,0000 40,90 163,60 0,00000 0,00000

97 764 76-2122.U00 Mtž spojka s tmelením
kus 18,0000 40,30 725,40 0,00001 0,00018

98 764 76-2131.U00 Mtž kotlík
kus 4,0000 61,40 245,60 0,00000 0,00000

99 764 91-8101.R00 Z+M Krytiny hladké z ocel.popl.plechu do 30°
m2 306,0000 349,00 106 794,00 0,00000 0,00000

100 998 76-4203.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m
% 2 932,0680 2,35 6 890,36 0,00000 0,00000

Konstrukce klempířské764 300 097,16 0,24857

765 Krytiny tvrdé

101 765 79-9311.RK4 Montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů
podstřešní difúzní fólie Jutafol D 140 speciál

m2 306,0000 82,20 25 153,20 0,00018 0,05508
102 765 90-1122.R00 Fólie podstřešní paropropustná  Jutafol D 140

m2 306,0000 56,70 17 350,20 0,00016 0,04896
103 765 90-1232.U00 Parotěsná folie Jutafol N AL SP 170

m2 306,0000 67,40 20 624,40 0,00021 0,06426
104 998 76-5203.R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m

% 631,2780 9,20 5 807,76 0,00000 0,00000

Krytiny tvrdé765 68 935,56 0,16830

766 Konstrukce truhlářské

105 Su13 Okno plastové třídílné
kus 2,0000 7 599,00 15 198,00 0,00000 0,00000

106 Su2 Vchodové dveře GDYNIA
kus 1,0000 19 590,00 19 590,00 0,00000 0,00000

107 Su3 Vnitřní jednokřídlé dveře Sapeli 700x1970mm
kus 12,0000 2 780,00 33 360,00 0,00000 0,00000
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108 Su4 Bezpečnostní dveře Sapeli 800x1970
kus 4,0000 13 550,00 54 200,00 0,00000 0,00000

109 Su5 Vnitřní dveře Sapeli, prosklené, 800x1970 mm
kus 12,0000 3 550,00 42 600,00 0,00000 0,00000

110 Su6 Vnitřní bezpečnostní dveře 900x1970 mm
kus 6,0000 14 650,00 87 900,00 0,00000 0,00000

111 Su7 Vnitřní bezpečnostní dveře 900x1970 mm
kus 6,0000 13 550,00 81 300,00 0,00000 0,00000

112 Su8 Lamelové skládací dveře
kus 6,0000 5 350,00 32 100,00 0,00000 0,00000

113 Su9 Plastové okno jednodílné
kus 6,0000 3 699,00 22 194,00 0,00000 0,00000

114 766 62-1011.U00 Mtž okno jedn pevné v -1,5m zeď
m2 129,5000 468,00 60 606,00 0,00025 0,03238

115 766 64-1131.U00 Mtž balk dveře zdvoj 1kř zeď
kus 4,0000 1 050,00 4 200,00 0,00041 0,00164

116 766 65-4121.R00 Montáž dveří nekom.,oc.zárub.,1kř.kyvných do 1 m
kus 16,0000 411,50 6 584,00 0,00000 0,00000

117 766 66-0172.U00 Mtž dveře 80cm- 1kř oblož zárubeň
kus 30,0000 563,00 16 890,00 0,00000 0,00000

118 611-43022 Okno plastové jednodílné 90 x 60 cm OS
kus 8,0000 3 236,35 25 890,80 0,01100 0,08800

119 611-43065 Okno plastové jednodílné 120 x 150 cm P
kus 6,0000 3 177,53 19 065,18 0,02800 0,16800

120 611-43108 Okno plastové 2dílné se sloupkem 150 x 150 cm OS/O
kus 12,0000 8 592,43 103 109,16 0,03490 0,41880

121 611-43252 Dveře balkonové plastové 1křídlové 90x220 cm OS
kus 4,0000 7 628,54 30 514,16 0,03800 0,15200

122 611-81281.A Zárubeň obkladová Sapeli š. 70 cm/tl.stěny 16-35cm
kus 12,0000 3 800,00 45 600,00 0,03000 0,36000

123 611-81282.A Zárubeň obkladová Sapeli š. 80 cm/tl.stěny 16-35cm
kus 12,0000 3 800,00 45 600,00 0,03000 0,36000

124 611-81283.A Zárubeň obkladová Sapeli š. 90 cm/tl.stěny 16-35cm
kus 6,0000 3 800,00 22 800,00 0,03000 0,18000

125 998 76-6203.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m
% 7 693,0130 1,80 13 847,42 0,00000 0,00000

Konstrukce truhlářské766 783 148,72 1,76082

767 Konstrukce zámečnické

126 Su11 Ocelové zárubně 800/1970 mm
kus 4,0000 780,00 3 120,00 0,00000 0,00000

127 Su12 Ocelové zárubně 900x1970 mm
kus 14,0000 850,00 11 900,00 0,00000 0,00000

128 762 31-1103.R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel
kus 18,0000 124,00 2 232,00 0,00332 0,05976

129 767 16-1110.R00 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg
m 21,3600 71,40 1 525,10 0,00006 0,00128

130 767 22-1110.R00 Montáž zábradlí schod.z trubek, do zdiva, do 15 kg
m 24,5900 69,30 1 704,09 0,00000 0,00000
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131 553- PC 5 Kotevní zařízení včetně upevňovacích prvků
kus 24,0000 1 428,30 34 279,20 0,03000 0,72000

132 553-95100.A Zábradlí ocelové trubkové
m 26,5900 455,40 12 109,09 0,01200 0,31908

133 553-95101.A Zábradlí ocelové
kg 20,0000 60,03 1 200,60 0,00100 0,02000

134 998 76-7203.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m
% 680,7008 2,10 1 429,47 0,00000 0,00000

Konstrukce zámečnické767 69 499,55 1,12012

771 Podlahy z dlaždic a obklady

135 771 41-1132.U00 Mtž sokl pórovina stupeň malta - 90
m 126,0000 139,00 17 514,00 0,00374 0,47124

136 771 57-1107.R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 20x20 cm
m2 290,0000 345,50 100 195,00 0,05102 14,79580

137 597-64202 Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm
m2 295,8000 236,15 69 853,17 0,01920 5,67936

138 597-64241 Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm
kus 490,0000 41,95 20 555,50 0,00045 0,22050

139 998 77-1203.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m
% 2 081,1767 8,00 16 649,41 0,00000 0,00000

Podlahy z dlaždic a obklady771 224 767,08 21,16690

778 Podlahy plovoucí

140 774 54-1111.U00 Mtž podlaha plov lamel š-150 lepená
m2 330,9600 212,00 70 163,52 0,00013 0,04302

Podlahy plovoucí778 70 163,52 0,04302

781 Obklady keramické

141 781 41-1015.R00 Montáž obkladů stěn, porovin. do MC, 30x15 cm
m2 168,0000 495,00 83 160,00 0,04274 7,18032

142 597-813666 Obkládačka Color One 19,8x24,8 světle béžová lesk
m2 189,7200 309,08 58 638,66 0,01260 2,39047

Obklady keramické781 141 798,66 9,57079

784 Malby

143 784 19-1101.R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x
m2 2 040,0000 12,40 25 296,00 0,00007 0,14280

144 784 19-5112.R00 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x
m2 2 040,0000 33,50 68 340,00 0,00014 0,28560

Malby784 93 636,00 0,42840
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1. PŘEDMĚT 
 

Účelem tepelně technického posouzení je, na základě Vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných 

technických požadavcích na výstavbu, ověřit tepelně technické vlastnosti konstrukcí 

´Bytového domu Jarošov´. Tyto obalové  konstrukce musí splňovat požadavky platné normy, 

tj. ČSN 73 0540-2 (z roku 2007) pro bezpečný, hygienicky nezávadný stav a tepelně úsporný 

provoz objektu.  
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2. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
 

 

2.1. PODLAHA NA TERÉNU 
 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Potěr cementový  0,015       1,160  19,0 

   2  Beton hutný 1  0,025       1,230  17,0 

   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 

   4  Rigips EPS 200 S Stabil (1)  0,100       0,034  40,0 

   5  Bitagit S  0,0035       0,210  14400,0 

   6  Bitagit S  0,0035       0,210  14400,0 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,769+0,015 = 0,784 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,947 
  

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

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

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

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 

  stanovit řešením teplotního pole. 

 

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

  Požadavek: U,N  =   0,34 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,31 W/m2K 

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

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

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

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

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

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,150 kg/m2,rok 

  (materiál: Rigips EPS 200 S Stabil (1)). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,150 kg/m2,rok 
 

 

 

 

 

 

 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0496 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1315 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 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 

 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 

 Teplo 2007 

 

 

 Název úlohy :  Podlaha na terénu 
 Zpracovatel :  Bc. Martina Sluková 

 Zakázka :   

 Datum :  20.4.2010 

 

 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 

 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Potěr cementov   0.0150    1.1600   840.0   2000.0        19.0   0.0000 

  2  Beton hutný 1   0.0250    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 

  3  PE folie   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0   0.0000 

  4  Rigips EPS 200   0.1000    0.0340  1270.0     30.0        40.0   0.0000 

  5  Bitagit S   0.0035    0.2100  1470.0   1235.0     14400.0   0.0000 

  6  Bitagit S   0.0035    0.2100  1470.0   1235.0     14400.0   0.0000 

 

 Okrajové podmínky výpočtu : 

 

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

         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.17 m2K/W 

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

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

 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    16.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 

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

    1        31    16.0   71.9  1306.6    -2.4   81.2   406.1 

    2        28    16.0   74.8  1359.3    -0.9   80.8   457.9 

    3        31    16.0   76.0  1381.1     3.0   79.5   602.1 

    4        30    17.0   72.8  1409.9     7.7   77.5   814.1 

    5        31    19.0   68.3  1500.0    12.7   74.5  1093.5 

    6        30    20.0   67.7  1582.1    15.9   72.0  1300.1 

    7        31    21.0   65.7  1633.0    17.5   70.4  1407.2 

    8        31    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 

    9        30    20.0   65.0  1519.0    13.3   74.1  1131.2 

   10        31    19.0   65.0  1427.5     8.3   77.1   843.7 

   11        30    17.0   71.6  1386.6     2.9   79.5   597.9 

   12        31    16.0   75.4  1370.2    -0.6   80.7   468.9 
           

 

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

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

 Počet hodnocených let :      1 

 

 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

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

 

 Tepelný odpor konstrukce R :         3.01 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.31 W/m2K 

 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.33 / 0.36 / 0.41 / 0.51 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 

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

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.4E+0011 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         26.6 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.7 h 

 

 

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

 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.36 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.947 
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 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 

 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 

  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.3   0.910    10.9   0.725    15.0   0.947    76.5 

    2    15.0   0.938    11.5   0.736    15.1   0.947    79.2 

    3    15.2   0.938    11.8   0.675    15.3   0.947    79.4 

    4    15.5   0.841    12.1   0.472    16.5   0.947    75.1 

    5    16.5   0.602    13.0   0.053    18.7   0.947    69.7 

    6    17.3   0.349    13.8  ------    19.8   0.947    68.6 

    7    17.8   0.095    14.3  ------    20.8   0.947    66.5 

    8    17.7   0.172    14.2  ------    20.8   0.947    66.0 

    9    16.7   0.506    13.2  ------    19.6   0.947    66.4 

   10    15.7   0.693    12.3   0.372    18.4   0.947    67.3 

   11    15.3   0.877    11.8   0.634    16.3   0.947    75.1 

   12    15.1   0.944    11.7   0.738    15.1   0.947    79.8 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 

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

 

 

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

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 

 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         

 tepl.[C]:   14.4   14.2   14.0   14.0  -14.3  -14.5  -14.6 

 p [Pa]:   1000    998    995    894    866    516    165 

 p,sat [Pa]:   1636   1623   1602   1602    176    173    171 

 

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

 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 

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

    1   0.1401    0.1401   8.598E-0009 

 

 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.050 kg/m2,rok 

 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.131 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C. 
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 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 

 

 Roční cyklus č.  1 

 

 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 

 
 Kondenzační zóna č.  1 

  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 

 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  10   0.1401    0.1401   2.76E-0009     0.0074 

  11   0.1401    0.1401   6.12E-0009     0.0233 

  12   0.1401    0.1401   7.81E-0009     0.0442 

   1   0.1401    0.1401   8.03E-0009     0.0657 

   2   0.1401    0.1401   7.85E-0009     0.0847 

   3   0.1401    0.1401   6.02E-0009     0.1008 

   4   0.1401    0.1401   3.10E-0009     0.1088 

   5   0.1401    0.1401  -5.79E-0010     0.1073 

   6   0.1401    0.1401  -3.48E-0009     0.0983 

   7   0.1401    0.1401  -5.13E-0009     0.0845 

   8   0.1401    0.1401  -4.59E-0009     0.0722 

   9   0.1401    0.1401  -1.05E-0009     0.0695 
         

 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.1088 kg/m2 
         

 

 Na konci modelového roku je zóna stále vlhká (tj. Mc,a > Mev,a). 

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

 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 

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

 

 

 STOP, Teplo 2007 
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2.2. OBVODOVÁ KONSTRUKCE 
  

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová konstrukce 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 

   2  Porotherm 44 CB  0,440       0,145  5,0 

   3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 

   4  Baumit vnější štuková omítka (  0,015       0,800  12,0 

 

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

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

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,926 
  

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

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

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

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 

  stanovit řešením teplotního pole. 

 

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

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,31 W/m2K 

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

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

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

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

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

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

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,340 kg/m2,rok 

  (materiál: Baumit přednástřik 4 mm (VorSp). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,340 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
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  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1339 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 6,4288 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 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2007 
 
 
 Název úlohy :  Obvodová konstrukce 
 Zpracovatel :  Bc. Martina Sluková 

 Zakázka :   

 Datum :  15.4.2010 

 

 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 

 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Porotherm Univ   0.0100    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 

  2  Porotherm 44 C   0.4400    0.1450  1000.0    750.0         5.0   0.0000 

  3  Baumit přednás   0.0040    0.8000   850.0   1700.0        22.0   0.0000 

  4  Baumit vnější   0.0150    0.8000   850.0   1800.0        12.0   0.0000 

 

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

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

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

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

 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 

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

    1        31    21.0   54.3  1349.7    -2.1   81.1   415.9 

    2        28    21.0   57.3  1424.2     0.1   80.4   494.4 

    3        31    21.0   56.9  1414.3     4.0   79.1   643.0 

    4        30    21.0   58.4  1451.6     9.1   76.7   886.1 

    5        31    21.0   62.2  1546.0    14.1   73.5  1182.0 

    6        30    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 

    7        31    21.0   66.8  1660.4    18.5   69.3  1475.1 

    8        31    21.0   66.3  1647.9    18.0   69.9  1441.9 

    9        30    21.0   62.2  1546.0    14.2   73.4  1188.0 

   10        31    21.0   58.5  1454.1     9.3   76.6   896.9 

   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.9   79.0   637.6 

   12        31    21.0   56.9  1414.3    -0.3   80.5   479.4 
           

 

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

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

 Počet hodnocených let :      1 

 

 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.07 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.31 W/m2K 

 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.33 / 0.36 / 0.41 / 0.51 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 

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

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.3E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        882.7 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         22.0 h 

 

 

 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.32 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.926 
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 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 

 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 

  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.8   0.733    11.4   0.586    19.3   0.926    60.4 

    2    15.7   0.745    12.2   0.581    19.4   0.926    63.1 

    3    15.6   0.681    12.1   0.479    19.7   0.926    61.5 

    4    16.0   0.578    12.5   0.288    20.1   0.926    61.7 

    5    17.0   0.415    13.5  ------    20.5   0.926    64.2 

    6    17.7   0.172    14.2  ------    20.7   0.926    66.3 

    7    18.1  ------    14.6  ------    20.8   0.926    67.6 

    8    18.0  ------    14.5  ------    20.8   0.926    67.2 

    9    17.0   0.407    13.5  ------    20.5   0.926    64.2 

   10    16.0   0.573    12.6   0.278    20.1   0.926    61.7 

   11    15.6   0.682    12.1   0.482    19.7   0.926    61.5 

   12    15.6   0.745    12.1   0.584    19.4   0.926    62.8 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 

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

 

 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         

 tepl.[C]:   18.3   18.2  -14.3  -14.4  -14.6 

 p [Pa]:   1367   1301    265    223    138 

 p,sat [Pa]:   2105   2087    175    175    171 

 

 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.3027    0.4500   8.568E-0008 

 

 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.134 kg/m2,rok 

 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       6.429 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
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 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 

 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 

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

 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 

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

 

 

 STOP, Teplo 2007 
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2.3. ŠIKMÁ STŘECHA 
 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 
 Název konstrukce:   šikmá střecha 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Rockwool Airrock ND  0,040       0,039  3,55 

   2  Jutafol N AL 170 Special  0,0002       0,390  95000,0 

   3  Rockwool Airrock ND  0,200       0,052  3,55 

   4  Dřevovláknité desky měkké  0,015       0,046  5,0 

   5  Jutafol D 140 Special  0,0003       0,390  3504,0 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,015 = 0,804 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,954 
  

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

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

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

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 

  stanovit řešením teplotního pole. 

 

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

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 

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

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

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

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

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

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

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,007 kg/m2,rok 

  (materiál: Jutafol D 140 Special). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,007 kg/m2,rok 
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 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0024 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,1632 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 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 

 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 

 Teplo 2007 

 

 

 Název úlohy :  Šikmá střecha 
 Zpracovatel :  Bc. Martina Sluková 

 Zakázka :   

 Datum :  20.4.2010 

 

 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 

 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Rockwool Airro   0.0400    0.0390   840.0     84.0         3.5   0.0000 

  2  Jutafol N AL 1   0.0002    0.3900  1700.0    850.0     95000.0   0.0000 

  3  Rockwool Airro   0.2000    0.0520  1007.0    115.6         3.5   0.0000 

  4  Dřevovláknité   0.0150    0.0460  1380.0    230.0         5.0   0.0000 

  5  Jutafol D 140   0.0003    0.3900  1700.0    560.0      3504.0   0.0000 

 

 Okrajové podmínky výpočtu : 

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

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

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

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

 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 

 

 

 

 



Bakalářská práce                                                                                          Bytový dům Jarošov 
 

 - 19 -

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

    1        31    16.0   71.9  1306.6    -2.4   81.2   406.1 

    2        28    16.0   74.8  1359.3    -0.9   80.8   457.9 

    3        31    16.0   76.0  1381.1     3.0   79.5   602.1 

    4        30    17.0   72.8  1409.9     7.7   77.5   814.1 

    5        31    19.0   68.3  1500.0    12.7   74.5  1093.5 

    6        30    20.0   67.7  1582.1    15.9   72.0  1300.1 

    7        31    21.0   65.7  1633.0    17.5   70.4  1407.2 

    8        31    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 

    9        30    20.0   65.0  1519.0    13.3   74.1  1131.2 

   10        31    19.0   65.0  1427.5     8.3   77.1   843.7 

   11        30    17.0   71.6  1386.6     2.9   79.5   597.9 

   12        31    16.0   75.4  1370.2    -0.6   80.7   468.9 
           

 

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

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

 Počet hodnocených let :      1 

 

 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

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

 

 Tepelný odpor konstrukce R :         5.20 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.19 W/m2K 

 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 

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

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0011 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         90.4 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          6.3 h 

 

 

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

 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.41 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.954 
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 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 

 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 

  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.3   0.910    10.9   0.725    15.2   0.954    75.9 

    2    15.0   0.938    11.5   0.736    15.2   0.954    78.6 

    3    15.2   0.938    11.8   0.675    15.4   0.954    78.9 

    4    15.5   0.841    12.1   0.472    16.6   0.954    74.8 

    5    16.5   0.602    13.0   0.053    18.7   0.954    69.5 

    6    17.3   0.349    13.8  ------    19.8   0.954    68.5 

    7    17.8   0.095    14.3  ------    20.8   0.954    66.3 

    8    17.7   0.172    14.2  ------    20.8   0.954    65.8 

    9    16.7   0.506    13.2  ------    19.7   0.954    66.2 

   10    15.7   0.693    12.3   0.372    18.5   0.954    67.0 

   11    15.3   0.877    11.8   0.634    16.4   0.954    74.6 

   12    15.1   0.944    11.7   0.738    15.2   0.954    79.1 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 

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

 

 

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

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 

 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         

 tepl.[C]:   18.4   11.9   11.9  -12.7  -14.7  -14.7 

 p [Pa]:   1285   1277    230    191    187    138 

 p,sat [Pa]:   2116   1389   1389    204    169    169 

 

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

 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 

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

    1   0.2552    0.2552   4.277E-0009 

 

 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.002 kg/m2,rok 

 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       2.163 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 
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 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 

 

 Roční cyklus č.  1 

 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 

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

 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 

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

 

 

 STOP, Teplo 2007 
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3. VYHODNOCENÍ 

 
 

KONSTRUKCE 

 

POŽADAVEK NA 

TEPLOTNÍ 

FAKTOR 

  

 

POŽADAVEK NA 

SOUČINITEL 

PROSTUPU 

TEPLA 

 [W/m2.K ] 

 

POŽADAVKY NA 

ŠÍŘENÍ 

VLHKOSTI 

KONSTRUKCÍ 

 [kg/m2.rok] 

 

 

 

PODLAHA NA 

TERÉNU 

Požadavek: 

f,Rsi,N =f,Rsi,cr + 

DeltaF =  0,784 

Vypočtená hodnota: 

f,Rsi =  0,947 

f,Rsi > f,Rsi,N => 

POŽADAVEK JE 

SPLNĚN 

Požadavek:  

U,N  =  0,34 W/m2K 

Vypočtená hodnota: 

U =  0,31 W/m2K 

U < U,N => 

POŽADAVEK JE 

SPLNĚN 

 

Mc,a = 0,0496 

kg/m2.rok 

Mev,a = 0,1315 

kg/m2.rok 

Mc,a < Mev,a  => 

POŽADAVEK JE 

SPLNĚN. 

Mc,a < Mc,N => 

POŽADAVEK JE 

SPLNĚN 

 

 

 

OBVODOVÁ 

KONSTRUKCE 

Požadavek: 

f,Rsi,N = f,Rsi,cr + 

DeltaF =  0,793 

Vypočtená hodnota: 

f,Rsi =  0,926 

f,Rsi > f,Rsi,N => 

POŽADAVEK JE 

SPLNĚN 

Požadavek: U,N  =  

0,38 W/m2K 

Vypočtená hodnota: 

U = 0,31 W/m2K 

U < U,N => 

POŽADAVEK JE 

SPLNĚN 

 

Mc,a = 0,1339 

kg/m2.rok 

Mev,a = 6,4288 

kg/m2.rok 

Mc,a < Mev,a  => 

POŽADAVEK JE 

SPLNĚN. 

Mc,a < Mc,N => 

POŽADAVEK JE 

SPLNĚN 

 

 

 

ŠIKMÁ STŘECHA 

Požadavek: 

f,Rsi,N = f,Rsi,cr + 

DeltaF =  0,804 

Požadavek: U,N  =  

0,24 W/m2K 

 

Mc,a = 0,0024 

kg/m2.rok 
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Vypočtená hodnota: 

f,Rsi =  0,954 

f,Rsi > f,Rsi ,N=> 

POŽADAVEK JE 

SPLNĚN 

 

Vypočtená hodnota: 

U = 0,19 W/m2K 

U < U,N => 

POŽADAVEK JE 

SPLNĚN 

 

 

Mev,a = 2,1632 

kg/m2.rok 

Mc,a < Mev,a  => 

POŽADAVEK JE 

SPLNĚN. 

Mc,a < Mc,N => 

POŽADAVEK JE 

SPLNĚN 
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4. ZÁVĚR 

 
V této části bylo provedeno tepelně technické posouzení podlahy na terénu, obvodové 

konstrukce a šikmé střechy.  Při posuzování šikmé střechy bylo zohledněno přerušení tepelné 

izolace krokvemi a perforace parozábrany.  Tepelně technické posouzení dle ČSN 730540-2 

bylo zpracováno pomocí softwaru TEPLO 2007. Parametry všech obvodových konstrukcí 

plní normou doporučené hodnoty. Vypočítané hodnoty jsou uvedeny v kapitole 3. 

VYHODNOCENÍ. 
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