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Seznam použitého značení: 
 

V textu průvodní a technické zprávy není použito žádné odborné značení. 
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A. Průvodní zpráva 
 

a) Identifika ční údaje 

 

Investor:   VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

   Fakulta Stavební, Katedra architektury 

      

Zodpovědný Projektant Jiří Baszczynski, Frýdecká 150, Český Těšín,  

737 01 

 

Název stavby:     Viladům v Ostravě Proskovicích 

 

Typ stavby:     bytový dům, s prostorem pro podnikání 

 

Místo stavby:  parc.č. 72/1, k. ú. Ostrava 

 

Dodavatel stavebně montážních prací: VOKD a.s.  

  

Stupeň projektové přípravy:   Projekt pro provedení stavby 

  

Zpracovatelé projektové dokumentace: 

 

Stavebně-technické řešení :   Jiří Baszczynski 

Zdravotechnika :    neřeší se v zadané BP 

Elektroinstalace:    neřeší se v zadané BP 

Ústřední vytápění:     neřeší se v zadané BP 

Požární zpráva:    neřeší se v zadané BP 

 

Charakteristika stavby a její účel:  Jedná se o objekt nacházející se v budoucím 

centru plánované nově vzniklé lokalitě obce 

Proskovice. 

Dům je navržen jako čtyř podlažní s pěti 

bytovými jednotkami z čehož každá má 
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podlahovou plochu přesahující 100 m2. V přízemi 

je navržena prodejna a servis jízdních kol.  

 

b) Údaje o stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích 

 

Jako stavební pozemek bude sloužit p. č. 72/1 k. ú. Proskovice. Pozemek je v majetku 

investora. V současné době jsou pozemky vedeny v katastru nemovitostí jako trvalý travní 

porost nacházející se na okraji obce v lokalitě pod pískovnou. V okolí se nachází roztroušená 

zástavba rodinných domů a drobné občanské vybavenosti. Celková výměra pozemku činí 

1090 m2.   

 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Bylo provedeno měření obsahu radonu. Stavba bude napojena na vodovodní řád PVC DN 80 

na p. č. 99/8  k. ú. Proskovice. Měření vody bude umístěno v technické místnosti vila domu. 

Přípojka bude provedena z PE potrubí typ HP PS 100 průměr 32 mm v délce 8,6 m. Přípojka 

NN bude napojena na stávající sloup NN umístěný na p. č. 112/1 k. ú. Proskovice. Přípojka 

NN bude v délce 12,9  m provedena zemním kabelem s měřením na hranici p. č. 72/1 k. ú. 

Proskovice. Kabelová přípojka bude vedena v p.č.99/8. Dešťová kanalizace bude napojena na 

veřejnou kanalizaci na p. č. 99/8 k. ú. Proskovice. Kanalizační přípojka bude provedena z 

potrubí PVC JS 150 mm v délce 12,5 m. Splašková kanalizace bude napojena na veřejnou 

kanalizaci na p. č. 99/8 k.ú. Proskovice. Kanalizační přípojka bude provedena z potrubí PVC 

JS 200 mm v délce 8,8 m. Přípojka STL bude napojena na veřejný rozvod STL DN 63 PE 

umístěný v parcele 112/1 k.ú. Proskovice, kde bude v délce 7,5 m ukončena na hranici 

p.č.72/1 zařízením HUP a NTL přípojka bude vedena PE potrubím průměr 32mm od zařízení 

HUP po bytový dům v délce 4,5 m. 

Povolení na zřízení nového vjezdu je vyřízeno na p.č. 72/1 k.ú. Proskovice. Zvláštní užívání 

komunikace pro uložení inženýrských síti bude vyřízeno na Obecním úřadě v Proskovicích, 

viz souhlas s napojením Obecního úřadu Proskovice. 
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d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů  

Stavba je umístěna v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na 

využívání území, 503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, 

veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. a 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Stavba je umístěna v souladu s ÚPD.   

 

f) Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací 

informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

 

 Nízkopodlažní nájemní bytové domy o maximálně třech nadzemních podlažích. 

   

g) Věcné a časové vazby na související stavby a jiná opatření v dotčeném území 

  

Stavba nevyžaduje zvláštní opatření, v řešeném území se nepředpokládají související stavby. 

 

Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Zahájení   :  2.10. 2010 

Dokončení   :  2.11. 2011 

Lhůta výstavby :  11 měsíců 

 

 

 

Postup výstavby: Stavba bude provedena dle zpracovaného 

harmonogramu, který nebyl řešen v této úloze. 

Stavba bude dokončena po závěrečné kolaudaci a 

převzetím díla investorem. 

 

 

 Plán kontrolních prohlídek:      Dokončení základů          září          2010 
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    Dokončení hrubé stavby          březen      2011 

    Dokončení stavby            listopad    2011 

  

14 dní před termínem uvědomí stavebník příslušný stavební úřad. 

 

 

Statistické údaje 

  

Plochy a obestavěný prostor:   

Plocha stavebního pozemku   1090 m2  
  Plocha staveniště     740 m2 

Zastavěná plocha budovou   293 m2 

Obestavěný prostor    3250 m3 

Cena za       m3=3000  Kč 

Předběžná cena objektu    9 700 000 Kč 

Celková podlahová plocha budovy  810 m2 

Užitná plocha – pronajímatelné prostory 85 m2 

Plocha pro garážové stání   99 m2 

 

Jakékoliv změny proti projektové dokumentaci, které neodpovídají povoleným úpravám 

uvedeným v úvodu dokumentace, je nutné předem projednat s projektantem a následně se 

stavebním úřadem. Elaborát může být použit jen k tomu účelu, ke kterému byl zpracován. 

Další použití je možné jen se souhlasem zpracovatele. 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 

01. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

a) Zhodnocení staveniště 

 

Stavební pozemek tvoří parcela číslo 72/1, katastrální území Proskovice. Stavební pozemek je 

mírně svažitý, směr stoupání je ze severu na jih, jeho převýšení je 3,5m  na celou délku 

pozemku což odpovídá svahu se sklonem 8%. Staveniště se nenachází v památkové zóně. 

Staveniště bude oploceno provizorním oplocením v celém svém obvodu. 

Příjezdová komunikace na stavbu bude ze severní strany a budou na ní položeny 

prefabrikované panely tl. 200mm pro zpřístupnění stavby nákladní dopravě. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Vila dům je navržen jako čtyřpodlažní. Objekt je nepodsklepený a je zastřešen kombinací 

pochozí a ploché  střechy. Stavba se svým prostým charakterem začleňuje do stávající 

zástavby. Řešení přirozeného osvětlení je zajištěno dostatečnou dimenzí okenních otvorů. 

Celková výška objektu od výškového bodu ,,0,000“ je 13,4 m.  

Dispoziční řešení objektu: Objekt je situován komunikačním traktem na sever. 

Vstup do objektu a do prostoru k podnikání je od hlavní komunikace tzn. ze severní strany. 

Vjezdy pro automobily do garážového stání jsou navrženy ze západní strany. Parkoviště pro 5 

osobních automobilu a jeden osobní automobil pro držitele invalidního průkazu, jsou 

umístěny ze severní strany sousedící s hlavní komunikací. Suterén má funkci jako 

komunikační prostor a dále též jako prostor pro zaparkování vozidel, je zde umístěn prostor 

k podnikání a dále technická místnost a sklepní boxy v počtu bytových jednotek. 1NP a 2NP 

je řešeno symetricky jako dvě bytové jednotky 4+ kk s lodžiemi na jižní straně rozepínající se 

po celé šíři jižní fasády, 3NP tedy střešní byt je řešen jako jediná bytová jednotka s rozlehlou 

terasou o výměře 130 m2. 

Urbanistické řešení: Objekt je situován v centru nově vznikající zóně pro bydlení v obci 

Proskovice v lokalitě pod pískovnou. Objekt je situován jako jeden ze čtyř samostatně 

stojících Viladomů v místě křížení hlavní a obslužné komunikace, vycházející z navržené 

v zastavovací studii ,,Urban 99“. Původní části obce mají roztroušenou zástavbu 

v nepravidelném členění ulic. 
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Architektonické řešení: Objekt se řídí střízlivou linií a svou jednoduchostí dosahuje 

poutavého pohledu. Hmota základního objektu je ve tvaru kvádru v výsečovým prostorem za 

nimž se skrývá schodišťový prostor. Hmota přidruženého objektu tedy nástřešního bytu je 

řešena obdobně kvádrovitým způsobem s tím, že jižní fasáda má zaoblenou prosklenou stěnu. 

 

c) Technické řešení 

 

Základové konstrukce jsou tvořeny základovými betonovými pásy. Objekt má jako nosný 

systém zvolený stěnové konstrukce z Porothermu. Po obvodu je tvoří Porotherm block 44 

P+D, vnitřní nosné stěny jsou z Porotherm 30 P+D. Stropy jsou tvořeny systémově 

z Porotherm nosníku POT a cihelných vložek Miako, tloušťky stropů v rozmezí 250 a 290 

mm. Středová stěna oddělující bytové jednotky a stěna oddělující byt od schodiště je řešena 

jako zvukově izolační z cihelných bloků Porothem 25 AKU. Příčky jsou tvořeny z příčkových 

bloků Prorotherm a ze sádrokartónu. Zastřešení je tvořeno plochou střechou.  

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  

 

Příjezd a přístup na pozemek bude z hlavní komunikace na parcele č.99/8. Napojení technické 

infrastruktury bude provedeno viz. bod c) Průvodní a technické zprávy. 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury, dodržení podmínek stanovených pro 

navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

 

Parkování pro obyvatele domu a klienty prostoru k podnikání bude zajištěno pomocí 

parkovišť a garážového stání, které náleží domu nebo obecního parkoviště v 

povolené docházkové  vzdálenosti. 

Toto území je  charakterizováno mimo dosah přímých důlních vlivů na povrch a povrchové 

objekty. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Stavba ani realizace stavby neovlivní stávající životní prostředí. V průběhu stavby bude 

průběžně odvážen stavební odpad na veřejnou skládku. Stavební odpad v množství      50 m³.   

• 170101 – beton  
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• 170102 – cihly, cihelné bloky  

• 170103 – keramické výrobky  

• 170504 – zemina a kamenina neuvedená pod číslem 170503.  

 

Suť jako stavební odpad bude odvážena průběžně na veřejnou řízenou skládku, v rámci 

odvozu prováděného smluvním partnerem. Likvidace bude probíhat v tomto případě 

odbornou firmou v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. Komunální odpad v průběhu 

provozu objektu bude odvážen smluvním partnerem na veřejnou skládku a bude likvidován v 

souladu se zákonem o likvidování odpadu.   

 

g) Řešení bezbariérového užívání 

Bytové jednotky budou v případě potřeby řešeny bezbariérově a to za pomocí schodišťové 

plošiny nebo výtahu pro který je v současnosti vymezen mezi schodišťový prostor. 

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

Byl proveden radonový průzkum. Podle výsledků měření radonového průzkumu je 

radonový index nízký a stavba nevyžaduje protiradonové opatření. 

Preventivní radonové opatření spočívá v tom, že na podkladním betonu bude použitá lepenka 

jako izolace proti zemní vlhkosti s hliníkovou vložkou GLASTEK 40 - speciál.  

  

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

Polohopisné umístění stavby bude provedeno dle výkresu situace (viz. výkres č. 101).  

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

 

SO 01 – Bytový dům včetně napojení na I. S. a manipulačních ploch. 

  – Zpevněné plochy.  

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními  

         účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
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Hluk: 

 Hygienická směrnice předepisuje splnění následujících limitů pro ekvivalentní hladinu hluku:  

� v době od 7.00 do 21.00 nesmí LAeq přesáhnout hodnotu 65 dB (A), 

� v době od 21.00 do 22.00 a od 6.00 do 7.00 nesmí LAeq přesáhnout 55 dB (A),  

� v době od 22.00 do 6.00 pak 45 dB (A). 

 

Hodnoty hluku při výstavbě musí být dodrženy, dle předepsané směrnice. 

 

Vibrace: 

 stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především obsluha 

stroje a nejbližší okolí stroje, případně  okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou 

utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení. V 

žádném případě nemůže dojít k ohrožení nejbližšího okolí staveniště. 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Požárně bezpečnostní řešení - stavby bylo posouzeno odborným inženýrem pro požární 

ochranu. Stavba je navržena v souladu s tímto posudkem. Nově vznikající požárně 

nebezpečný prostor nezasahuje do cizích parcel. 

Bezpečnost práce  

V rámci výstavby  

Při stavebních a montážních prací je nezbytné dodržovat příslušné ustanovení bezpečnostních 

předpisů a státních i oborových norem platných pro jednotlivé konstrukce a práce, tak aby 

nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví na stavbě. Hlavně vyhlášku č.601/2006 Sb. a ČSN 

735105 z r. 1993. Dále musí být na stavbě rozmístěny bezpečnostní značky a tabulky dle ČSN 

ISO 3864 (018010).  

  

V rámci provozu  

Bezpečnostní předpisy jsou předepsány, pouze v prostoru k pronájmu a budou to interní 

směrnice, které si provozovatel obstará sám pro založení své živnosti. 
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02. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Viz projektová dokumentace, část STATIKA body a), b), c) d), nebylo řešeno.  

 

03. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 

Odstupy stavby od hranic pozemku a okolních staveb jsou dostatečné a v souladu s vyhláškou 

o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavební materiál skladovaný na pozemku 

a zařízení staveniště musí být umístěny tak, aby byl zachován průjezd pro požární techniku.  

Viz samostatná požární zpráva. 

 

04. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

Bude se řídit nařízením vlády č. 163/2002 Sb. 

 

05. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Ke všem zařízením obdrží uživatel návody k jejich používání a údržbě, které je 

bezpodmínečně nutné dodržovat.  

 

06. OCHRANA PROTI HLUKU 

Objekt nebude vyvíjet nadměrný zdroj hluku a v okolí objektu se nenacházejí zdroje hluku – 

nejsou nutná ochranná opatření proti hluku. 

 

07. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

a) až b) výpočet tepelných ztrát včetně energetické náročnosti viz technická zpráva ÚT.  

. 

08. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Objekt bude užíván osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (viz. g. řešení 

bezbariérového užívání). 

 

09. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN ĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Byl proveden radonový průzkum. Podle výsledků měření radonového průzkumu je                 

radonový index nízký a stavba nevyžaduje protiradonová opatření. Preventivní radonové 

opatření spočívá v tom, že na podkladním betonu bude použitá lepenka jako izolace proti 

zemní vlhkosti s hliníkovou vložkou GLASTEK 40 - speciál. Podzemní vody jsou dle 
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předpokladu v dostatečné hloubce (objekt není podsklepen) pod rostlým terénem. Při zemních 

pracích s nimi nedojde ke styku. Pokud by se v průběhu realizace ukázalo, že výchozí stav je 

jiný, řešila by se vzniklá situace dodatečně za přizvání projektanta. 

 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva – jsou splněny veškeré požadavky. 

 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY 

 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod  

– Splaškové vody budou sváděny  

do veřejné kanalizace na p. č. 99/8 k. ú. Proskovice. Dešťové vody budou sváděny do  

veřejné dešťové kanalizace na p.č. 99/8 k.ú. Proskovice.   

Kanalizace z objektu je řešena jako oddílná, napojená kanalizační přípojkou na veřejnou  

kanalizaci. Použitá  tvarovka 60° na vrchní části veřejné kanalizace. Přípojka je z materiálu 

PVC KG-systém OSMA.  Potrubí přípojky je uloženo do pískového lože  a obsyp potrubí je 

až do výše 300 mm nad horní hranou trubky. Kolena mezi odpadním a svodným potrubím 

provedena dvěma kusy 45° a rovným (vyrovnávacím) mezičlánkem dlouhým 250 mm. 

Připojovací a odpadní (stoupací) potrubí OSMA HT-systém z PPs-polypropylen obtížně 

hořlavý. Provedení později nepřístupného potrubí bude věnována pečlivá pozornost. 

Kanalizace procházející přes základy bude uložena v kovové chráničce DN 200 viz výkres 

základů. Odpadní vnitřní kanalizace je opatřena přisávacími ventily podle potřeby a není 

vyvedena nad střešní plášť. 

Objekt bude odvodněn vnitřními i vnějšími svody opatřenými lapači střešních splavenin. 

 

b) zásobování vodou 

 – Stavba bude napojena na vodovodní řád PVC DN 80 na p.č. 99/8 k.ú. Proskovice a 

vodovodní přípojka bude pokračovat s napojením na p.č. na p.č. 99/8 k.ú. Proskovice. Měření 

vody bude umístěno v technické místnosti vila domu. Přípojka bude provedena z PE potrubí 

typ HP PS 100 průměr 32 mm v délce  6,85 m.  

Vodorovné potrubí je vedeno v drážkách nebo v sádrokartonové příčce. Po vstupu do budovy 

je vodovod opatřen standardní vodoměrnou soustavou umístěnou v technické místnosti a to 

500 mm nad podlahou. 



Bakalářská práce 

14 
 

Provedení později nepřístupného potrubí  bude věnována pečlivá pozornost! Jako uzavírací 

ventily jsou navrhovány kulové kohouty. Vedení bude zaizolováno, aby nedocházelo k 

tepelným ztrátám. Po dokončení instalace a před uvedením do provozu se provedou příslušné 

zkoušky. 

 

c) zásobování energiemi –  Přípojka NN bude napojena na stávající sloup NN umístěný na p. 

č. 112/1 k.ú. Proskovice na silové vedení NN AYKY 3x120+70. Přípojka NN bude v délce 

12,9 m provedena zemním kabelem s měřením na hranici p.č. 72/1 k.ú. Proskovice. Přípojka 

bude provedena z kabelu typu CYKY 5xJ 16. Kabelová přípojka bude vedena v p.č. 99/8 a 

bude ukončena v parcele 72/1 v bytovém domě.  

 

d) řešení dopravy – Obslužnost domu je zajištěna z veřejné komunikace. Vjezd k bytovému 

domu je řešen novou komunikací z parcely 99/8 z asfaltobetonu šířky  3m. 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav – Okolí domu bude upraveno 

ve formě okrasné zahrady v jihozápadním rohu zahrady bude vytvořeno posezení spolu 

s hracím koutkem pro děti. Druhy okrasných dřevin budou specifikovány  v projektu 

terénních úprav.  

 

f) elektronické komunikace – Příjem televizního, rozhlasového a satelitního signálu bude 

zajištěn odpovídajícím technickým zařízením umístěným na střeše objektu vila domu. Rozvod 

televizního, rozhlasového a satelitního signálu bude proveden do všech bytových jednotek 

v objektu formou jednotlivých slaboproudých rozvodů. 

 

 

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ STAVEB 

V objektu se nebudou nacházet žádná technologická zařízení. 

 

 

C. SITUACE 
  

Body a) až d) viz výkres číslo 102 – situace. Zařízení staveniště bude umístěno na p.č. 72/1 

k.ú. Proskovice. Na této parcele je dostatečný prostor pro celé zařízení staveniště a z těchto 
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důvodů není nutný zábor veřejného prostranství a také není nutné v rámci realizace stavby 

zasahovat do jiných parcel. V souladu s původním návrhem. 

Stavba je situována v zóně pro bydlení v souladu s vydanou územně plánovací informaci  

stavebním úřadem Ostrava- Město.  

 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 
 

01. Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování PD 

Nejsou součástí řešené BP. 

 

02. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 

Pode evropské směrnice  č.406/2000 Sb. Není součástí řešené BP. 

 

 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

01. Technická zpráva 

 

a)  Informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště 

Stavební plocha bude cca 1090 m2. Z celé plochy staveniště budou sejmuty kulturní vrstvy. 

Ornice, podornice a zemina z výkopů budou skladovány na pozemku, který má dostatečnou 

rozlohu pro tyto skládky. Ornice i podornice budou zpětně použity k zahumusování po 

výstavbě objektu, zemina z výkopů bude zpětně použita k záhozu. Příjezd a přístup na 

pozemek bude z hlavní komunikace na parc.č.72/1. 

 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

Na pozemku č.72/1 se nenachází žádná technická ani jiná infrastruktura. 

 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

Staveniště bude napojeno na přípojku NN ze staveništní skříně EMS. Zásobování vodou bude 

řešeno z veřejného vodovodu pomocí provizorní přípojky s náležitou armaturou. 
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d) Úpravy z hlediska BOZP třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Stavba bude ohraničena oplocením po celém obvodu a bude označena cedulemi ,,Vstup 

nepovolaných osob zakázán.“  

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Bezpečnost práce - Při stavebních a montážních prací je nezbytné dodržovat příslušné 

ustanovení bezpečnostních předpisů a státních i oborových norem platných pro jednotlivé 

konstrukce a práce, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví na stavbě. Hlavně 

vyhlášku č. 601/2006 Sb. Dále musí být na stavbě rozmístěny bezpečnostní značky a tabulky 

dle ČSN ISO 3864 (018010). 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Na staveništi budou poblíž vstupu na staveniště umístěny stavební buňky s mobilní toaletou, 

dále pak mobilní buňka se skladem nářadí a buňka se skladem materiálu. 

Uložení materiálu bude řešeno přímo na staveništi a není nutný zábor dalších ploch mimo 

staveniště. 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Zařízení staveniště nevyžaduje ohlášení. 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

Viz bod B 01.  l) Požárně bezpečnostní řešení ,bezpečnostní předpisy. 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Před výstavbou bude z plochy potřebné pro výstavbu sejmutá kulturní vrstva půdy. Ornice i 

podornice budou skladovány odděleně od zeminy z výkopů tak, aby nedošlo k jejímu 

znehodnocení. Vlastní výstavba bude provedena šetrným způsobem. 

 

j) Orienta ční lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Zahájení   : 2.10.  2010 

Dokončení  :  2.11.  2011 

Lhůta výstavby :  13 měsíců 

 

14 dní před termínem uvědomí stavebník příslušný stavební úřad. 
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F. DOKUMENTACE STAVBY 

 

01 POZEMNÍ STAVBY  

 

01.01 Stavebně konstrukční část 

 

01.01.01 Technická zpráva 

 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

Základové konstrukce jsou tvořeny základovými betonovými pásy.  

Objekt má jako nosný systém zvoleny stěnové konstrukce z Porothermu po obvodu je tvoří 

Porotherm block 44 P+D ,vnitřní nosné stěny jsou z Porotherm 30 P+D. Stropy jsou tvořeny 

systémově z Porotherm nosníku POT a cihelných vložek Miako, tloušťky stropů  v rozmezí 

250 a 290 mm. Středová stěna oddělující bytové jednotky a stěna oddělující byt od schodiště 

je řešena jako zvukově izolační z cihelných bloků Porothem 25 AKU. Příčky jsou tvořeny 

z příčkových bloků Prorotherm a ze sádrokartónu. Zastřešení je tvořeno plochou střechou.  

 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

• Základy  - základové pásy jsou navrženy z prostého betonu XC1 20/25 do nezámrzné 

hloubky. Před betonáží základových pásů budou provedeny ležaté svody kanalizace (svodné 

potrubí) s patkovými koleny pro napojení svislých odpadů. Po vybetonování základových 

pásů bude v prostoru stavby proveden zásyp hutněným násypem ze strusky střední frakce 

v tloušťce 100 mm. Na zhutněn násyp bude betonována základová deska tloušťky 100 mm. 

V místech ocelobetonových sloupů bude vložen železný prut roxor ocel 10 216 Ø 32 mm 

dlouhý 1m a bude zapuštěn do základového pásu 0,5 m. 

 

• Svislé nosné konstrukce – svislým nosným prvkem stavby je zdivo Porotherm 44 P+D a 

zdivo 30 P+D, dále pak v prostoru garážového stání jsou použity jako svislé nosníky 

železobetonové zpřažené konstrukce z ocelobetonu TR 200/10 zalita betonem B 20, dále pak 

jsou použity dva průběžné železo-betonové pilíře, které podepírají stropní průvlaky, které jsou 

vloženy do vnitřních nosných zdí a jsou navrženy v rozměru 300/400. Nástřešní byt je řešen 

jako dřevostavba. 
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• Zastřešení - střecha objektu bude plochá, rozdělena na dvě části jedna bude pochozí a druha 

běžná obě s klasickým pořadím vrstev. Část kde je střecha pochozí je použita klasická skladba 

s tepelnou izolací tl. 200 mm tvořenou extrudovaným polystyrénem a hydroizolací Glastek 30 

sticker ve dvou vrstvách a dalšími vrstvami viz. výkresová část, výška atiky u této střechy je 

890mm od horního líce stropní konstrukce. Skladba střešního pláště je uložena na 

monolitickém stropu s cihelnýma vložkami MIAKO.  Střecha nad dřevostavbou, respektive 

nad střešním bytem je tvořena klasickým pořadím vrstev, výška atiky je od 150-450 mm od 

hydroizolace v závislosti sklonu střešního pláště. Skladba střešního pláště je nesena dřevěným 

stropem. 

• Schodiště – všechna schodiště budou monolitická železobetonová, stupně ponese ŽB deska 

vetknutá do nosné obvodové konstrukce a bude vetknuta do stropních průvlaků, schodiště je 

řešeno jako tři ramenné se zrcadlem rozměru 1500x1500 mm. Každé rameno má šest stupňů, 

úhel mezi podlahou a schodišťovým ramenem je 30º. Šířka schodišťového ramene je 1250 

mm délka 1500 mm , půdorysný rozměr mezipodest je 1250x 1250 mm. Schodiště je opatřeno 

madly ve výšce 1000 mm nad podlahou, madla budou instalovány na vnitřní i na vnější 

straně.    

• Úpravy povrchů vnitřních - budou provedeny vnitřní malby ve všech místnostech. 

V koupelně a na WC budou provedeny keramické obklady výšky 2m a v kuchyňských 

koutech bude proveden obklad v pásu 0,6 m nad prostorem kuchyňské linky.  

• Úpravy povrchů vnějších - bude provedena strukturovaná akrylátová omítka. Vnější sokl 

bude opatřen vodoodpudivou mozaikovou omítkou ve výšce 300 mm, na jižní straně 

v místech pod lodžiemi bude proveden sokl až do výše předsazené konstrukce. Fasáda 

nástřešního bytu bude tvořena kazetovým systémem firmy Dekmetal z hliníkového plechu a 

povrch bude eloxován v oranžovém odstínu. Kladení kazetových dílců bude v horizontálním 

směru, tvar kazet bude obdélník v proporcích zlatého řezu. 

• Podhledy – budou umístěny pouze ve všech místnostech nástřešního bytu, budou tvořeny 

sádrokartonovými deskami RIGIPS RB tloušťky 12,5 mm. V koupelně pak deskami RIGIPS  

RBI naimpregnovanými deskami. 

• Podlahy - skladby jednotlivých podlah jsou specifikovány ve výkresové části – výkres číslo 

P22. Do skladby podlah bude vložena kročejová izolace – izolace steprock Rockwool, 

tloušťky dle jednotlivých skladeb podlah. Povrchovou vrstvu podlah bude tvořit keramická 

dlažba běžná a v prostoru lodžie bude použita mrazuvzdorná keramická dlažba. V prostoru 

schodiště bude použito zdrsněné keramické dlažby. Dále pak bude užita dřevěná podlaha 
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z dubových vlysů, a samo-nivelačních cementových stěrek bude použito v prostoru 

technického a hospodářského zázemí a prostoru garážového stání. 

• Výplně otvorů - okna a vnější dveře budou hliníkové s přerušeným tepelným mostem, 

realizaci provede firma FINSTRAL zasklené izolačním dvojsklem. Barva oken bude 

v odstínu Ral 9006. Vchodové dveře budou jednokřídlové hliníkové prosklené, ve stejném 

barevném provedení jako okna. Vnitřní vstupní protipožární dveře budou osazené do 

dřevěných obložkových zárubní. Dveře v interiéru budou částečně prosklené, klasické 

křídlové a též posuvného typu viz. výpis dveří. 

• Izolace proti vodě - Objekt bude proti zemní vlhkosti izolován provedením vodorovné 

hydroizolace. Budou použity asfaltové pásy GLASTEK 40 speciál s hliníkovou vložkou. 

Všechny plochy uvnitř objektu, kde může dojít ke styku s vodou ( WC, sprchy, lodžie), budou 

pod obklady a dlažbou izolovány pružnou nátěrovou hydroizolační stěrkou SIKABOND ve 

dvou vrstvách. Obklady a dlažby budou pak spárovány hydroizolační spárovací hmotou. 

• Izolace tepelné a zvukové – Tepelné izolace budou použity v podlaze na suterénu dále pak 

na základových konstrukcích, střešních konstrukcích a dále pak v dřevostavbě střešního bytu- 

obvodový plášť. Typy a tloušťky jednotlivých izolací jsou přesně vyznačeny ve výkresové 

části dokumentace. Zvuková izolace je použita ve skladbách podlahy. Ve střední dělící zdi 

oddělující jednotlivé bytové jednotky, a ve zdi oddělující byt od komunikačních prostor 

schodiště je použito jako zvukově izolační materiál cihelná tvárnice Porotherm 25 P+D AKU. 

• Klempířské konstrukce - veškeré klempířské prvky budou provedeny z TiZn plechu. Bude 

provedeno oplechování vnějších podokeníku, oplechování atiky, prostupů střechou a 

oplechování stěn v lodžiích v celém obvodu daných otvorů. Lemování stěn dřevostavby 

střešního bytu. Vše natřeno v oranžovém odstínu. 

• Truhlá řské konstrukce - mezi truhlářské konstrukce patří vnitřní obložkové zárubně. 

Obložkové zárubně budou osazeny až po dokončení stavebních otvorů, maleb, obkladů a po 

položení podlahové krytiny. Dále pak zde patří vnitřní dřevěné parapety a barové pulty, 

provedení truhlářských prvku je z dubového dřeva. 

• Malby a nátěry - budou vymalovány prostory – stěny a SDK podhledy akrylátovou barvou. 

Podklad pod malby musí být připraven dle technologického postupu výstavby. Případnou 

barevnost určí během realizace investor. Vnější omítka Baumit bude světle šedé barvy. 

 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce 

Viz technická dokumentace statika. Není součástí řešené BP. 
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d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů 

Nejsou žádné zvláštní a neobvyklé konstrukční detaily, ani speciální technologické postupy. 

 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce,  případně  sousední stavby 

Novostavba nebude ovlivňovat okolní zástavbu z hlediska jakýchkoliv omezení. 

 

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 

prostupů 

Při výstavbě bytového domu nebude docházet k bouracím pracím. 

 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Před zakrytím jednotlivých konstrukcí (základová spára, hydroizolace apod.) bude provedena 

kontrola konstrukce za účasti stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka, případně 

dalších dotčených osob a orgánu státního dohledu.  

 

h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 

software 

ČSN 73 4301 Obytné budovy. Praha : Český normalizační institut, 2004. 28 s. 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Praha : Český normalizační institut, 2006. 

126 s. 

ČSN ISO 6707-1 Pozemní a inženýrské stavby. Praha : Český normalizační institut, 2006. 

144 s. 

ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Praha : Český normalizační 

institut, 1989. 24 s. 

Zákon č. 183/2006 Sb. : O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon). [s.l.] : 

[s.n.], 2006. 38 s. 

Jako software pro vypracování projektové dokumentace byl použit AutoCAD 2007, pro 

vizualizaci objektu byl použit software REVIT 2007. Pro tepelnou techniku bylo použito

 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software, Ztráty 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 

dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Před realizací stavby bude vyhotovena výrobní dokumentace specifických nosných zejména 

pak dokumentace samostatné dřevostavby nástřešního bytu. 

 

01.01.02 Výkresová část 

a) 101 – Vytyčovací situace 

b) 102 – Koordinační situace 

c) 103 – Základy 

d) 104 – Půdorys suterénu 

e) 105 – Půdorys 1NP,2NP 

f) 106 – Půdorys  3NP 

g) 107 – Řez A-A ´ 

h) 108 – Střešní plášť 

i) 109 – Pohledy 1 

j) 110 – Pohledy 2 

k) 111 – Půdorys stropu nad suterénem 

l) 112 – Půdorys stropu nad 1NP 

m) 113 – Půdorys stropu nad 2NP 

n) 114 – Strop střešního bytu 

o) 115 – Detail 1 

p) 116 – Detail 2 

q) 117 – Detail 3 

r) P18 – P21-b Příloha výpis zámečnických výrobků 

s) P22 – Příloha výpis prvků – dveře 

t) P23 – P24 Příloha výpis klempířských prvků  

u) P25 – P26 Příloha výpis truhlářských prvků 

v) P27 – P30 Příloha výpis prvků – okna 

w) P31 – Příloha – skladby podlah 

 

01.01.03 Statické posouzení 

Viz projektová dokumentace, část Statika. 

 

01.02 Požárně bezpečnostní řešení 
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01.02.01 Technická zpráva 

Není součástí řešení BP. 

 

01.02.02 Výkresová část 

Není součástí řešení BP. 

 

01.04 Technika prostředí staveb 

Viz příloha. 

 

02. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

 

02.01 Technická zpráva 

  

Vodovodní přípojka 

a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 

Stavba bude napojena na vodovodní řád PVC DN 80 na p.č. 99/8 k.ú. Proskovice a vodovodní 

přípojka bude pokračovat s napojením na p.č. 99/8 k.ú. Proskovice. Měření vody bude 

umístěno v technické místnosti vila domu. Přípojka bude provedena z PE potrubí typ HP PS 

100 průměr 32 mm v délce  6,85 m. 

b) Požadavky na vybavení 

Stavba vodovodní přípojky nemá požadavky na zvláštní vybavení. 

 

c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pásu Hawle. Za ním bude umístěno 

kombinované ISO šoupátko č.2681 a navrtávací ISO tvarovka č.6221F pro potrubí      ø 32 

mm. Navrtávací souprava bude opatřena zemní soupravou a poklopem. 

 

d) Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich  zneškodňování 

Přípojka vodovodu nebude mít vliv na povrchové a podzemní vody. 

 

e) Údaje o zpracovaných technických výpočtech 

Výpočet potřeby vody : 

Průměrná potřeba vody dle směrnice č.9/1973. 
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f)Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

 

g) Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování 

apod. 

Stavba vodovodní přípojky nemá zásadní požadavky na provoz. 

 

h) Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace  

i) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

Stavba vodovodní přípojky nemá vliv na životní prostředí. Při provádění přípojky je nutné 

dodržovat závazné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví zmíněné v odstavci  

 

 

03. PROVOZNÍ SOUBORY 

 

V objektu se nenacházejí žádné provozní soubory. 

 

 
 
 
Závěr 

Dokumentace je zpracována v podrobnosti a náležitostech nutných pro provedení stavby. 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou 

137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Jakékoliv změny proti projektu je nutné předem projednat s projektantem a stavebním 

úřadem, který vydal stavební povolení. 

Elaborát může být použit jen k tomu účelu, ke kterému byl zpracován. Další použití je možné 

jen se souhlasem zpracovatele. 

 

V Ostravě, květen 2010     Vypracoval: Jiří Baszczynski 
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Seznam použitých pramenů: 

  

Normy: 

 

ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

Vyhláška č. 499 o dokumentaci staveb 

Literatura: 

 

Doc. Ing. arch. Milan Hanák, Csc: Pozemní stavitelství – Cvičení I 

Doc. Ing. arch. Milan Hanák, Csc: Pozemní stavitelství – Cvičení II 

Karel Čupr: TZB I – Hygienická zařízení v budovách 

Web: 

 

www.cadforum.cz, www.cemix.cz, www.rigips.cz,  

www.rocwool.cz, www.wienerberger.cz,  
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Název BP: Viladům v Ostravě Proskovicích 

Autor: Jiří Baszczynski 

Akad. rok: 2009/2010  

� TEPELNĚ TECHNICKÉ POSUDKY KONSTRUKCÍ 

 

Seznam:    a) Podlaha nad terénem 

      b)Pochozí střecha 

      c)Skladba střechy- střešní byt 

      d)Dřevostavba-stěna 

      e)Obvodová stěna Porotherm 44 P+D 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   a) Podlaha nad terénem 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -12,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  10,0 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  Keramický obklad  0,006   1,010   200,0 

   2  Beton hutný 1  0,040   1,230   17,0 

   3  Rigips EPS 150 S Stabil (2)  0,150       0,035  70,0 

   4  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 

   5  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,324+0,015 = 0,339 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 

  

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

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
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 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

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

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

 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,22 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: 0,188 kg/m2,rok 

  (materiál: Rigips EPS 150 S Stabil (2)). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,188 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0101 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1063 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 

  

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   b)Pochozí střecha 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    -20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:    -13,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  -21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Beton hutný 1  0,050       1,230  1,9 

   2  Písek  0,025       0,950  4,0 

   3  Bitagit 40 Mineral  0,010       0,210  35000,0 

   4  Rigips EPS 200 S Stabil (1) 0,200       0,034  40,0 

   5  Agloporitbeton 1  0,0025       0,690  20,0 

   6  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 

 

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

  

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

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 

  

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

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
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 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

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

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

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

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

 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,16 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). 

 

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

   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

 

 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   c)Skladba střechy- nastřešní byt 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    -20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:    -13,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  -21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Sklodek 40 Standard Dekor  0,008        0,210  50000,0 

   2  Rigips EPS 200 S Stabil (1)  0,200        0,034  40,0 

   3  Al folie 1  0,0001  204,000   500000,0 

   4  OSB desky  0,032  0,130   50,0 

   5  Uzavřená vzduch. dutina tl.30  0,300        1,765  0,03 

   6  Sádrokarton   0,012        0,220  9,0 

 

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

  

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

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 

  

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

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
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 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

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

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

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

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

 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

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

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

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

 

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

   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

 

 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   d)Dřevostavba -stěna 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    -20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:    -13,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  -21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Sádrokarton  0,015       0,220  9,0 

   2  Al folie 1  0,0001       204,000  500000,0 

   3  OSB desky  0,024       0,130  50,0 

   4  Rockwool Rockmin  0,200       0,043  2,0 

   5  OSB desky  0,024       0,130  50,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,015 = 0,796 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 

  

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

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
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 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

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

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

 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

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

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

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

 

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

   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

 

 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   e)Obvodová stěna Porotherm 44 P+D 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

Návrhová vnitřní teplota Ti:    -20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:   -13,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  -21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Porotherm Universal   0,010       0,800   14,0 

   2  Porotherm 44 na maltu lehkou  0,440       0,172   7,0 

   3  Baumit vnější štuková omítka  0,010       0,800   12,0 

 

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

  

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

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,913 

  

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

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  

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

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

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
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 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

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

 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,36 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

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

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

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

 

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 10,560 kg/m2,rok 

  (materiál: Porotherm 44 na maltu lehkou). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0262 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,9531 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. 

 

 



Bakalářská práce 

37 
 

 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 

 
 
 

 

� ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 

 

Seznam:   a) ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 

     b)PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY 
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