
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 

 Název úlohy :  venkovní keramická dlažba (obytná terasa, lodžie)  
 Zpracovatel :  István Polónyi 
 Zakázka :  bakalářská práce 
 Datum :  23.4.2010 
 
 
 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  Porotherm TO   0.0100    0.1300   840.0    400.0         8.0   0.0000 
  2  CSV miako   0.1500    0.4400   960.0   1000.0         7.0   0.0000 
  3  Beton hutný 2   0.0400    1.3000  1020.0   2200.0        20.0   0.0000 
  4  Perbitagit   0.0030    0.2100  1470.0   1100.0     14480.0   0.0000 
  5  Foalbit S   0.0042    0.2100  1470.0    976.0    188240.0   0.0000 
  6  Ursa XPS   0.1300    0.0310  2060.0     30.0       100.0   0.0000 
  7  Perbitagit   0.0030    0.2100  1470.0   1100.0     14480.0   0.0000 
  8  Alkorplan 35 2   0.0015    0.1600   960.0   1300.0     20000.0   0.0000 
  9  Beton hutný 2   0.0320    1.3000  1020.0   2200.0        20.0   0.0000 
 10  thun set flex   0.0040    0.2200  1300.0   1500.0      1350.0   0.0000 
 11  Dlažba keramic   0.0100    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo čtu :  
 
 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 :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe [%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   43.2  1073.8    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   51.6  1282.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   57.8  1436.7    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   62.5  1553.5    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   64.8  1610.7    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   64.0  1590.8    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   58.2  1446.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   52.4  1302.4     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 



   12        31    21.0   45.9  1140.9    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 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 sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.75 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.20 W /m2K – VYHOVÍ.  
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.9E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        402.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         12.3 h 
 
 
 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.22 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.950 
 
 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,R si  RHsi[%] 
           

    1    11.3   0.586     8.0   0.443    19.8   0.950    46.4 
    2    12.2   0.591     8.8   0.436    19.9   0.950    48.7 
    3    12.9   0.543     9.5   0.353    20.1   0.950    50.6 
    4    14.1   0.457    10.7   0.192    20.4   0.950    53.7 
    5    15.8   0.327    12.4  ------    20.6   0.950    59.2 
    6    17.0   0.140    13.6  ------    20.8   0.950    63.4 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.8   0.950    65.4 
    8    17.4   0.032    13.9  ------    20.8   0.950    64.7 
    9    15.9   0.314    12.5  ------    20.6   0.950    59.5 
   10    14.3   0.441    10.9   0.157    20.4   0.950    54.4 
   11    13.0   0.533     9.6   0.338    20.1   0.950    50.7 
   12    12.3   0.592     8.9   0.435    19.9   0.950    49.0 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilanc e vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     6-7    7-8    8-9    9-10 
         

 tepl.[C]:   19.2   18.7   16.2   16.0   15.9   15.8  -14.2  -14.3  -14.3  -14.5 
 p [Pa]:   1367   1367   1366   1365   1307    263    246    189    149    148 
 p,sat [Pa]:   2226   2151   1844   1819   1807   1791    178    176    175    172 
 
 rozhraní:    10-11     e 
         

 tepl.[C]:  -14.6  -14.7 
 p [Pa]:    141    138 
 p,sat [Pa]:    170    169 
 



 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza ční zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.3372    0.3372   1.832E-0010 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.000 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.024 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází b ěhem modelového roku ke kondenzaci -VYHOVÍ 
 
 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 2008 
 
 

 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 

 Název úlohy :  Posouzení zateplení st řechy  
 Zpracovatel :  István Polónyi 
 Zakázka :  bakalářská práce 
 Datum :  30.4.2010 
 
 
 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  Sádrokarton   0.0150    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
  2  Jutafol N AL 1   0.0002    0.3900  1700.0    850.0    938600.0   0.0000 
  3  Isover Domo   0.1600    0.0430   840.0     15.0         1.0   0.0000 
  4  Dřevo měkké (t   0.0280    0.1800  2510.0    400.0       157.0   0.0000 
  5  Bramac Fol   0.0002    0.3500  1450.0    900.0      6000.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo čtu :  
 
 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 :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe [%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   43.2  1073.8    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   51.6  1282.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   57.8  1436.7    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   62.5  1553.5    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   64.8  1610.7    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   64.0  1590.8    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   58.2  1446.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   52.4  1302.4     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   45.9  1140.9    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 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 sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.95 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.23 W /m2K -vyhoví 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 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 :    1.0E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         42.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          1.7 h 
 
 
 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.88 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.941 
 
 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,R si  RHsi[%] 
           

    1    11.3   0.586     8.0   0.443    19.6   0.941    47.0 
    2    12.2   0.591     8.8   0.436    19.7   0.941    49.3 
    3    12.9   0.543     9.5   0.353    20.0   0.941    51.1 
    4    14.1   0.457    10.7   0.192    20.2   0.941    54.1 
    5    15.8   0.327    12.4  ------    20.5   0.941    59.4 
    6    17.0   0.140    13.6  ------    20.7   0.941    63.6 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.8   0.941    65.6 
    8    17.4   0.032    13.9  ------    20.8   0.941    64.9 
    9    15.9   0.314    12.5  ------    20.6   0.941    59.8 
   10    14.3   0.441    10.9   0.157    20.3   0.941    54.7 
   11    13.0   0.533     9.6   0.338    20.0   0.941    51.2 
   12    12.3   0.592     8.9   0.435    19.7   0.941    49.6 
           
 



 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 bilanc e vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         

 tepl.[C]:   18.9   18.3   18.3  -13.3  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1367   1366    175    174    146    138 
 p,sat [Pa]:   2179   2102   2101    192    170    170 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.269E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci -vyhoví 
 
 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 2008 
 
 

 
 
    ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 
 Název úlohy :  POSOUZENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠ ŤĚ 
 Zpracovatel :  István Polónyi 
 Zakázka :  bakalářská práce 
 Datum :  23.4.2010 
 
 
 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 E   0.4400    0.0990  1000.0    750.0         5.0   0.0000 
  3  Porotherm TO   0.0200    0.1300   840.0    400.0         8.0   0.0000 
  4  Porotherm Univ   0.0050    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 
 



 Okrajové podmínky výpo čtu :  
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe [%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   32.3   802.8    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   34.7   862.5    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   38.8   964.4     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   45.2  1123.5     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   54.1  1344.7    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   60.6  1506.3    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   63.6  1580.8    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   62.5  1553.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   54.8  1362.1    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   46.4  1153.3     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   39.3   976.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   35.0   870.0    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 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 sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.62 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.21 W/m2K VYHOVÍ. 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 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* :       4363.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.2 h 
 
 
 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.17 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.949 
 
 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,R si  RHsi[%] 
           

    1     7.0   0.401     3.8   0.263    19.8   0.949    34.8 
    2     8.1   0.402     4.8   0.252    19.9   0.949    37.1 
    3     9.7   0.363     6.5   0.178    20.1   0.949    41.0 
    4    12.0   0.299     8.7   0.038    20.3   0.949    47.1 
    5    14.8   0.193    11.4  ------    20.6   0.949    55.4 
    6    16.6   0.034    13.1  ------    20.8   0.949    61.5 
    7    17.3  ------    13.8  ------    20.8   0.949    64.2 



    8    17.0  ------    13.6  ------    20.8   0.949    63.2 
    9    15.0   0.187    11.6  ------    20.6   0.949    56.1 
   10    12.4   0.285     9.1   0.006    20.4   0.949    48.2 
   11     9.9   0.356     6.6   0.165    20.1   0.949    41.5 
   12     8.2   0.402     5.0   0.251    19.9   0.949    37.4 
           

 

 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 bilanc e vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         

 tepl.[C]:   19.2   19.1  -13.5  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1367   1300    248    172    138 
 p,sat [Pa]:   2219   2206    189    170    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza ční zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.3235    0.4500   6.599E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.065 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       5.712 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa řené 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 2008 

 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 
 Název úlohy :  Zateplení obvodového pláš ťě ve 3.NP 
 Zpracovatel :  István Polónyi 
 Zakázka :  bakalářská práce 
 Datum :  9.3.2010 
 
 



 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 30 P   0.3000    0.2700   960.0   1000.0         8.0   0.0000 
  3  Baumit open EP   0.1400    0.0320  1270.0     16.0        10.0   0.0000 
  4  Baumit open le   0.0020    0.8000   920.0   1300.0        18.0   0.0000 
  5  Baumit open zá   0.0001    0.7000   900.0   1500.0       200.0   0.0000 
  6  Baumit open st   0.0020    0.7000   920.0   1700.0        19.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo čtu :  
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. Teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. Teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu Rhe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu Rhi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  Rhi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  Rhe [%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   43.2  1073.8    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   51.6  1282.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   57.8  1436.7    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   62.5  1553.5    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   64.8  1610.7    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   64.0  1590.8    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   58.2  1446.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   52.4  1302.4     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   45.9  1140.9    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 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 sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.50 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.18 W/m2K -vyhoví 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.1E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        837.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         15.0 h 
 
 
 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 



 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.45 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 
 
 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,R si  RHsi[%] 
           

    1    11.3   0.586     8.0   0.443    20.0   0.957    46.0 
    2    12.2   0.591     8.8   0.436    20.1   0.957    48.3 
    3    12.9   0.543     9.5   0.353    20.2   0.957    50.2 
    4    14.1   0.457    10.7   0.192    20.4   0.957    53.4 
    5    15.8   0.327    12.4  ------    20.7   0.957    59.0 
    6    17.0   0.140    13.6  ------    20.8   0.957    63.3 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.9   0.957    65.4 
    8    17.4   0.032    13.9  ------    20.8   0.957    64.6 
    9    15.9   0.314    12.5  ------    20.7   0.957    59.4 
   10    14.3   0.441    10.9   0.157    20.5   0.957    54.1 
   11    13.0   0.533     9.6   0.338    20.3   0.957    50.3 
   12    12.3   0.592     8.9   0.435    20.1   0.957    48.6 
           
 

 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 bilanc e vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6      e 
         

 tepl.[C]:   19.4   19.4   12.5  -14.7  -14.7  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1324    593    167    156    150    138 
 p,sat [Pa]:   2258   2247   1445    169    169    169    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  6.092E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci -vyhoví 
 
 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 2008 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 



 
    ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 

 Název úlohy :  epoxidová st ěrka v 1.S.  
 Zpracovatel :  István Polónyi 
 Zakázka :  BC 
 Datum :  23.4.2010 
 
 
 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  Epoxidová stěr   0.0010    0.2000  1400.0   1200.0     10000.0   0.0000 
  2  cemetový potěr   0.0340    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
  3  Bitalbit S   0.0035    0.2100  1470.0   1140.0    300000.0   0.0000 
  4  Ursa XPS HR-L   0.0600    0.0310  2060.0     30.0       100.0   0.0000 
  5  Elastobit GG 4   0.0080    0.2100  1470.0   1000.0     42782.0   0.0000 
  6  Beton hutný 2   0.1500    1.3000  1020.0   2200.0        20.0   0.0000 
 
 Výpočet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti. 
 
 Dopln ěná skladba konstrukce (od interiéru) :  
 
 Číslo  Název  Sm ěrnice K  u,23/80 [%]  W,c[kg/m2]  W,m[kg/m2]  Redis tribuce 
  1  Epoxidová stěr       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  2  cemetový potěr       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  3  Bitalbit S       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  4  Ursa XPS HR-L       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  5  Elastobit GG 4       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  6  Beton hutný 2       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
 
 Okrajové podmínky výpo čtu :  
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe [%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   43.2  1073.8    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   51.6  1282.6     8.2   77.2   839.1 



    5        31    21.0   57.8  1436.7    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   62.5  1553.5    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   64.8  1610.7    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   64.0  1590.8    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   58.2  1446.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   52.4  1302.4     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   45.9  1140.9    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 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 sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.14 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.43 W/m2K –VYHOVUJE 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.45 / 0.48 / 0.53 / 0.63 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 :    7.5E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         45.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          9.3 h 
 
 
 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.29 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.897 
 
 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,R si  Rhsi[%] 
           

    1    11.3   0.586     8.0   0.443    18.6   0.897    50.1 
    2    12.2   0.591     8.8   0.436    18.8   0.897    52.3 
    3    12.9   0.543     9.5   0.353    19.2   0.897    53.6 
    4    14.1   0.457    10.7   0.192    19.7   0.897    56.0 
    5    15.8   0.327    12.4  ------    20.2   0.897    60.7 
    6    17.0   0.140    13.6  ------    20.5   0.897    64.3 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.7   0.897    66.1 
    8    17.4   0.032    13.9  ------    20.6   0.897    65.5 
    9    15.9   0.314    12.5  ------    20.2   0.897    61.0 
   10    14.3   0.441    10.9   0.157    19.8   0.897    56.6 
   11    13.0   0.533     9.6   0.338    19.2   0.897    53.7 
   12    12.3   0.592     8.9   0.435    18.8   0.897    52.6 
           

 

 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 bilanc e vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6      e 
         

 tepl.[C]:   17.3   17.2   16.8   16.6  -12.1  -12.7  -14.4 
 p [Pa]:   1367   1358   1358    444    439    141    138 
 p,sat [Pa]:   1973   1964   1913   1884    214    204    174 



 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza ční zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.0985    0.0985   1.723E-0010 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.000 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.006 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. –VYHOVUJE 
 
 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 2008 
 
 
 

    ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 
 Název úlohy :  cementový potěr v 1.S 
 Zpracovatel :  István Polónyi 
 Zakázka :  BC 
 Datum :  23.3.2010 
 
 
 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  cemetový potěr   0.0350    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
  2  Bitalbit S   0.0035    0.2100  1470.0   1140.0    300000.0   0.0000 
  3  Ursa XPS HR-L   0.0600    0.0310  2060.0     30.0       100.0   0.0000 
  4  Elastobit GG 4   0.0080    0.2100  1470.0   1000.0     42782.0   0.0000 
  5  Beton hutný 2   0.1500    1.3000  1020.0   2200.0        20.0   0.0000 
 
 Výpočet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti. 
 
 Dopln ěná skladba konstrukce (od interiéru) :  
 
 Číslo  Název  Sm ěrnice K  u,23/80 [%]  W,c[kg/m2]  W,m[kg/m2]  Redis tribuce 
  1  cemetový potěr       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  



  2  Bitalbit S       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  3  Ursa XPS HR-L       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  4  Elastobit GG 4       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  5  Beton hutný 2       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
 
 Okrajové podmínky výpo čtu :  
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. Teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. Teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu Rhe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu Rhi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  Rhi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  Rhe [%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   43.2  1073.8    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   51.6  1282.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   57.8  1436.7    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   62.5  1553.5    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   64.8  1610.7    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   64.0  1590.8    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   58.2  1446.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   52.4  1302.4     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   45.9  1140.9    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 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 sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.13 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.43 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.45 / 0.48 / 0.53 / 0.63 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 :    7.5E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         45.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          9.2 h 
 
 
 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.29 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.897 
 
 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,R si  Rhsi[%] 
           

    1    11.3   0.586     8.0   0.443    18.6   0.897    50.1 
    2    12.2   0.591     8.8   0.436    18.8   0.897    52.3 



    3    12.9   0.543     9.5   0.353    19.2   0.897    53.6 
    4    14.1   0.457    10.7   0.192    19.7   0.897    56.0 
    5    15.8   0.327    12.4  ------    20.2   0.897    60.7 
    6    17.0   0.140    13.6  ------    20.5   0.897    64.4 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.7   0.897    66.1 
    8    17.4   0.032    13.9  ------    20.6   0.897    65.5 
    9    15.9   0.314    12.5  ------    20.2   0.897    61.0 
   10    14.3   0.441    10.9   0.157    19.8   0.897    56.6 
   11    13.0   0.533     9.6   0.338    19.2   0.897    53.7 
   12    12.3   0.592     8.9   0.435    18.8   0.897    52.6 
           
 

 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 bilanc e vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         

 tepl.[C]:   17.3   16.9   16.6  -12.1  -12.7  -14.4 
 p [Pa]:   1367   1367    446    441    141    138 
 p,sat [Pa]:   1972   1920   1890    214    204    174 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza ční zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.0985    0.0985   1.742E-0010 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.000 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.006 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. -VYHOVÍ 
 
 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 2008 
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A)Identifikační údaje 

Název akce: Dům s pečovatelskou službou. 



Místo stavby: Vítkov – Podhradí, chatová osada - U dubu. 

Parcela číslo: 2594. 

Stupeň PD: Projektová dokumentace pro provedení stavby 

Kraj: Moravskoslezský  

Stavební úřad: Vítkov 

Investor: Město Vítkov 

Dodavatel stavby: - 

Projektant: István Polónyi 

 

Spolupráce na projektu: Ing. Marek Jašek 

Stavební část: István Polónyi 

Statika: - 

Technika prostředí staveb: - 

Požární ochrana: - 

Elektroinstalace: - 

 

B) Údaje o stávajících poměrech staveniště 

Staveniště se nalézá na stavební parcele č.2594 o celkové výměře 2590 m2 v katastrálním území 
Vítkov poblíž chatové zóny „U dubu". 
Pozemek je zcela prozatím zatravněn.Na západní straně se nalézá seskupení 3 jehličnanů střední 
velikosti.Základová půda je zde tvořena písčito - jílovými hlínami.V území pozemku se 
nenachází žádné riziko pronikání radonu.Při geologického průzkumu nebyla zjištěna žádná 
hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen pletivem, které ukotveno  na ocelových sloupcích, 
které jsou založené na  patkách z prostého betonu 
Na jižní straně parcely se nalézá dopravní komunikace s veřejným kanalizačním řádem, 
vodovodním řádem , elektrickou sítí, kterou zde rozvádí transformační stanice na západní straně 
a dále plynovodem. Na tyto veřejné sítě budou napojeny jednotlivé staveništní a pak trvalé 
přípojky k objektu – podrobně je situace a údaje pozemku znázorněna ve výkresové 
dokumentaci.. 
 

C) Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů 

Mapové podklady: 
- katastrální mapa pozemku a jeho okolí M= 1:2000, 

- výškopisné a polohopisné zaměření 1:500, 

- inženýrsko-geologický a radonový průzkum provedený odbornými osobami 

 



jiné podklady: 

- vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

- vlastní průzkumy zodpovědného projektanta, jeho zaměření a fotodokumentace 

pozemku. 

- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve smyslu pozdějších 

předpisů, 

- požadavky investora, 

 

D) Splnění požadavků dotčených orgánů 

Tato projektová dokumentace je vypracována jako dokumentace pro provedení stavby dle 
vyhlášky 499/2006 sb.Veškeré doposud známé požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány 
v této dokumentaci, případně budou na základě jejich požadavků následně doplněny. 

E) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

V této projektové dokumentaci pro provedení stavby jsou zásadně dodrženy obecné a technické 
požadavky staveb – dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na 
výstavbu ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

F) Údaje o splnění územních regulativů 

Návrh stavby dle této projektové dokumentace a její řešení je zcela v souladu s regulativy na 
dané území dle Územního plánování daného území. 

G) Věcné a časové vazby 

Okolí stavby neuvažuje s další výstavbou. 

H) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

Dokončení projektu stavby květen 2010 
Zahájení stavby září 2010 
Ukončení stavby březen 2012 
 
Postup výstavby: 
 

- Skrývka ornice, úprava terénu, výkopy pro základy. Převzetí základové spáry. 
- Betonáž základů vč. podkladního betonu. Převzetí základové konstrukce. 
- Hydroizolace spodní stavby, zdění svislých nosných konstrukcí, osazení překladů nad 

okny. 
- Sestavení stropu nad 1.S, betonáž a montáž stropů a ztužujícího věnce. 
- Zdění svislých konstrukcí v 1. NP vč. osazení překladů, betonáž ztužujícího věnce 



- Sestavení stropu nad 1.NP, betonáž a montáž stropů a ztužujícího věnce. 
- Zdění svislých konstrukcí ve 2. NP vč. osazení překladů, betonáž ztužujícího věnce. 
- Sestavení stropu nad 2.NP, betonáž a montáž stropů a ztužujícího věnce. 
- Zdění svislých konstrukcí ve 3. NP vč. osazení překladů nad okny 
- Sestavení krovu a položení střešní krytiny včetně TI., provedení teras. 
- Zhotovení schodiště. 
- Osazení výplní otvorů. Instalace, rozvody TZB.  
- Provedení vnitřních s vnějších omítek a obkladů, podlahových vrstev. 
- Oplechování konstrukcí, vnější povrchové úpravy fasády. 

 

I) Orienta ční statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha celkem: 188 m2 
Obestavěný prostor: 2120 m3 
Podlahová plocha celkem:                  518 m2 
Zámková dlažba chodníku                 194 m2 

Asfaltová plocha vjezdu a stání         343 m2 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

       a) Zhodnocení staveniště 
 
Staveniště je pro výstavbu zcela vhodné.Staveniště se nenalézá v žádné památkové rezervaci či 
chráněném místě. Z hlediska dopravního se nachází staveniště na místě dobře přístupném. ,a od 
lesního porostu ve vzdálenosti bezpečné vůči přírodě. 
 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Urbanistické řešení 
 
Podélná osa objektu je rovnoběžná s osou komunikace,která je přilehlá k pozemku 
Objekt je situován v chatové zóně „U dubu".Na vjezd č.2 na pozemek navazují 2 zadní parkovací 
stání, určená pro zásobování a pečovatele.Pro vjezd č.1. navazují 1 + 1 bezbar. Stání pro 
veřejnost a dopravu seniorů do objektu 
Objekt Má přímý kontakt s přilehlou komunikací. 
Nijak urbanisticky nenarušuje okolní chatovou zástavbu u dubu a území včetně jeho staveb. 

Architektonické řešení 
Budova je celkově třípodlažní s obytným podkrovím.Vstup do objektu je z jihovýchodní strany 
objektu.Vstup následuje návštěvník do zádveří a pak centrální chodby.Z této chodby je na 
západní straně prostor kuchyně a hygieny pro ošetřovatele s přístupem ze zadního vstupu a na 
východní straně se nalézá zóna bydlení – 2 bytové jednotky.Každá bytová jednotka je určena pro 
jednoho seniora a obsahuje samostatnou koupelnu s wc,chodbu s odkládáním oděvů,obytnou 
místnost,která plní funkci rovněž nocování a úzce navazuje na kuchyňku,oddělenou pohyblivou 
příčkou. 
Schodištěm či výtahem je zpřístupněn suterén,kde je umístěna prádelna,sušárna,dílna,sklepní 
boxy,víceúčelová místnost a technická místnost.  
2.NP tvoří téměř celé bytová zóna mimo koridor vedoucí na terasu nad 1.NP na východní straně. 
Podkroví obsahuje odpočinkovou zónu pro letní trávení seniorů a na východní straně bytovou 
jednotku.Z podkroví je veden vstup na terasu nad 2.NP vhodnou pro odpočinek.Hmota budovy se 
sedlovou střechou celkově ladí s charakterem okolní zástavby rekreačními domy a 
chatami.Součástí stavby je i drobná architektura,její polohu a druh zachycuje zastavovací plán. 

c) Technické řešení 

Základy 

Dle průzkumu jsou podmínky pro zakládání jednoduché. Budova bude založena na základových 
pásech z prostého betonu - C16/20.Rozměry,hloubky uložení základových pásů konkrétně 
znázorňuje výkres základů . Do základů budou při betonáži vloženy zemnící pásky pro 
hromosvod. V nepodsklepené části (terasa v 1.NP) bude minimální hloubka základové spáry 0,95 
m od upraveného terénu. Podkladní betonové desky pod podlahy - C16/20 tl. 150 
mm.Rozměry,hloubky a podrobnosti znázorňuje výkres základů ve výkresové dokumentaci 
v tomto svazku. 
 
Konstruk ční systém 
 



Obvodový plášť bude vyroben jako zděný z broušených cihelných bloků Porotherm 44 EKO+ o 
pevnosti P8 na maltu Porotherm CB pevnosti 10 MPa 
Součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové a rohové.  
U okenních a dveřních otvorů budou na ostění použity tvarovky Porotherm 44 K Eko+. Vnitřní 
nosné stěny budou vyrobeny z cihel Porotherm 30 P+D P10 na maltu Porotherm CB pevnosti 10 
MPa.Nad otvory položeny překlady Porotherm PTH 23,8. 
Jsou navrženy příčky zděné z keramických příčkovek Porotherm 14 P+D na Porotherm CB 
pevnosti 10 MPa a Porotherm 8 P+D Porotherm CB pevnosti 10 MPa. 
Výtahová šachta bude sestavena z dílců betonbau z LC 25/28 o vnitřních rozměrech 1600 x 1750 
tl. 120 mm. 
 
 
Stropy 
 
Stropní konstrukce je ve všech podlažích navržena z keramobetonových nosníků Porotherm POT 
160 x 175 a cihelných stropních vložek Miako 19/50 PTH.Zmonolitňující vrstva těchto vložek 
tvoří vrstva z prostého betonu tl. 60 mm- beton C16/20.Tloušťka stropu je celkem 250 
mm.Nosníky uloženy do Železobetonového monolitického věnce výšky 250 mm (po obvodu s 
věncovkou Porotherm 23,8 na maltu porotherm CB s vloženou tepelně izolační deskou EPS o 
celkové tloušťce 90 mm. 
Nad terasami ve venkovních prostorech objektu stropní konstrukce z keramobetonových nosníků 
Porotherm POT 160x175 a vložek Miako 15/50 PTH. Zmonoliťňující vrstva těchto vložek tl. 40 
mm- beton C16/20.Tloušťka stropu celkem 190 mm. Nosníky uloženy do Železobetonového 
monolitického věnce výšky 190 mm (po obvodu s věncovkou Porotherm 23,8 (seříznutou)na 
maltu porotherm CB s vloženou tepelně izolační deskou EPS o celkové tloušťce 90 mm. 
Strop porotherm je navržen v rámci stropů 1.S, 1.NP, 2.NP (výztuž 4 ø16, třmínky ø7 po cca 250 
mm).Při provádění je třeba se řídit správným technologickým postupem dle výrobce. 
V objektu jsou vybetonovány železobetonové průvlaky beton C16/20, ocel J 10 335. 
 
Schodiště 
 



Svislá komunikace v objektu je řešena zalomeným dvouramenným pravotočivým schodištěm se 
sklonem v suterénu 30 ° a v nadzemních podlažích 29°. Nosná konstrukce Schodiště je 
monolitické železobetonové.Beton C16/20, ocel J 10 335.Konstrukce podesty a ramena včetně 
stupňů je ŽB – monolitická.Návrh výztuže navržen na základě statiky.Podesta tl. 150 je řešena 
jako oboustranně vetknutá do nosných zdí do min. uložení 150 mm.Podesta opatřena keramickou 
dlažbou, stupně opatřeny keramickým obkladem.Madlo - dřevěné profilu 40 x 52 
mm,připevněném na drátovém chromovaném zábradlí,upevněném v bočních stěnách 
ramen.Rozměry stupňů, podest a vrstev viz výkres Řezu a půdorys jednotlivých 
podlaží.Venkovní schodiště z obou stran objektu a rampa jsou kompletní ocelové montované 
konstrukce,jejichž zhotovení a povrchovou úpravu provede  na zakázku firma KOVOLUX. 
Z jihovýchodní strany podesta tohoto venkovního schodiště lemována z jedné strany zdivem 
Porotherm 14 P + d výšky 2250,s povrchovou úpravou - Klinker obklad. 
 
Zastřešení 

Střecha sedlová (půdorysného tvaru L, sklon 22°) se štíty na severovýchodní a jihozápadním 
průčelí. Konstrukce krovu je hanbálková soustava.Tu je tvoří: krokve 100 x 160, kleštiny 2 x 80 x 
160 (jsou namáhány tahem) ,pozednice 140 x 100.Podélné zavětrování je řešeno latěmi 30 x 50, 
Použité řezivo smrk S10. Všechny dřevěné prvky krovu budou opatřeny protipožárním nátěrem 
RIPLAST 1 – bezbarvý a ochranným nástřikem BOCHEMIT QB – hnědá barva.Ocelové prvky 
opatřeny 2x základním antikorozním nátěrem. 

Střešní plášť: keramická drážková krytina se spojitým systémem drážek krytina Tondach –
Jirčanka 13 na mořené latě 30 x 50 mm, kontralatě 30 x 50 mm, hydroizolační pojistná fólie 
bramac fol, bednění tl 28 

pokračování skladby v místě zateplení podkroví -  
 
Tepelná izolace Isover domo 160 mm  
Parozábrana - JUTAFOL N AL 170 g speciál 
rošt - latě 30 x 50 mm  
podhled – sádrokartonové desky KNAUF 15 mm opatřené plastovou tapetou v imitace dřeva. 

Střešní krytina je uložena suchým způsobem.Střecha je opatřena hromosvodnou soustavou a 
dešťovou kanalizací (žlaby, odpadové roury a střešními klempířskými prvky),které jsou 
znázorněny ve výkresu střechy ve výkresové části. 
 
Vnější plochy 
 
Celé okolí stavby bude osázeno nízkou i vzrostlou zelení a keři. Parkování u vjezdu č.2 a 
vjezdová cesta k zadnímu parkování vjezdem č. 1 jsou asfaltová o celkové výměře 343 m2. 
Ostatní komunikace (chodníky) – zámková dlažba o celkové výměře 194 m2. Dělící pruhy jsou 
zatravněny.Komunikace a stání jsou lemovány obrubníkem ABO 5-20.Vnější plochy jsou 
znázorněny podrobně ve výkresu situace ve výkresové části. 
 
Skladba asfaltové plochy:  
 



           - Asfaltová vrstva 40 mm 
           - Prostý beton 110 mm 
           - Štěrková zvibrovaná vrstva 400 mm na zpevněném povrchu zeminy 
                                      
Skladba chodníkové plochy: 
 

- zámková dlažba 80 mm 
- písková vrstva 30 mm 

            -    Štěrková zvibrovaná vrstva 190 mm na zpevněném povrchu                                
 
 

d)  Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

Dešťové a splaškové vody budou odváděny společně jednotnou PVC kanalizační přípojkou  DN 
200 ve sklonu 20 ‰,která je vedena přes RŠ do kanalizačního řádu. 
Bude provedeno napojení k vodovodnímu řadu DN 90 PE v přilehlé komunikaci v majetku 
SMVaK. 
Napojení k elektrické síti bude provedeno. Na hranici pozemku je umístěna JK A HDS. 
Napojení k STL plynovodu STL PE 63 bude provedeno. Na hranici pozemku je umístěna skříň s 
HUP. 
Napojení na veřejnou asfaltovou komunikaci šířky 5 m bude provedeno přímo z obou vjezdu z 
pozemku.  

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

Budova je situována u komunikace poblíž asfaltové komunikace šířky 5 m, kterou u hranice 
pozemku lemuje chodník šířky 1500 mm.Je nutno přistavovat usek vnitropozemkové komunikace 
pouze z hlediska zadního parkování. Pěší komunikace je přístupná z veřejné pěší komunikace. 
přístup k objektu - chodník ze zámkové betonové dlažby 
Oba vjezdy na pozemek jsou vedeny z asfaltové komunikace šíře 5m .Na vjezdy 2 na pozemku 
navazují 2 zadní parkovací stání.Pro vjezd 1  navazují 1 + 1 bezbar. Stání. 
Povrch vjezdů a parkování – asfaltový 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

Dům s pečovatelskou službou je vytápěn pomocí plynového kotle s max. výkonem 24 kW. 
Odvod spalin bude řešen pomocí komínu schiedel nad šikmou části střechy pomocí závětrného 
úhlu. 
Splaškové a dešťové vody budou odvedeny do kanalizačního řádu. 
Stavební suť, stavební materiály apod. budou odvezeny na nejbližší řízenou skládku 
dle příslušných předpisů - zajistí dodavatelská stavební firma. 
K ukládání odpadků bude sloužit 2 x odpadní nádoby a budou likvidovány v rámci likvidace 
pevného domovního odpadu v obci. 
Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech prací, nebude 
stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

g) Bezbariérové řešení  stavby 

Vzhledem k charakteru stavby je stavba řešena bezbariérově – viz kružnicové ukazatele průměru 
1500 Ve výkresové dokumentaci 



Rovněž bude provedeno bezbarierové parkování šířky 3500 mm a ocelová rampa šířky 1300 mm 
–provedena firmou Kovolux ve sklonu 1:8 
Stavba domu s pečovatelskou službou bude opatřena výtahem Schindler – technické listy 
přílohou. 

h) Průzkumy a měření 

Byl předem proveden inženýrsko-geologický a radonový průzkum odbornými osobami – žádné 
riziko obyvatelům DPS  nehrozí. 

Před provedením projektu byly provedeny na parcele  č.2594 vlastní průzkumy, fotodokumentace 
a zaměření projektantem. 
 
 

i) Geodetické podklady 

Mapové podklady: 
 

- katastrální mapa 1:2000, 

- výškopisné a polohopisné zaměření 1:500, 

 

j)  Členění stavby 

SO 01 - Novostavba objektu 
SO 02 - Zpevněné plochy 
SO 03 - Kanalizace 
SO 04 - Přípojka plynu 
SO 05 - Přípojka vody 
SO 06 - Přípojka elektřiny 
 

k) Vliv stavby na okolí 

Stavební úpravy kolem stavby – chodníky, komunikace a samotná stavba nebudou mít na okolí 
jeho obyvatele a životní prostředí žádný podstatný vliv. 
Staveniště je pro výstavbu vhodné.Nenalézá se v žádné památkové rezervaci či chráněném místě. 
Z hlediska dopravního na místě dostatečném.A od lesního porostu v bezpečné vzdálenosti. 
 

l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Všichni pracovníci jsou s předpisy seznámení před zahájením prací a jsou dále povinni používat 
při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. 
Během stavby bude omezen přístup nepovolaných osob. 
Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat zákon č. 362/2005 o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (ZBOZP) a NV č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.  
 



2. Mechanická odolnost a stabilita 

Dle statického výpočtu a jeho následném posouzení ve všech směrech vyhoví. 

3. Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost stavby bude posouzena požárním specialistou. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou použity 
běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou káceny. Se 
vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, 
například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k 
likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 - stavební a demoliční 
odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění 
pozdějších předpisů). 
 
Zásady pro nakládání s odpady 
Při provozu je nutné: 

- minimalizovat vznikání odpadů 

- separovat jednotlivé druhy odpadů 

- uplatňovat zásady maximální recyklace 

- minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

 

5. Bezpečnost při užívání 

Stavební úpravy bezpečnost při užívání negativně neovlivní. Provede se provizorní oplocení 
staveniště.Bezpečnost při užívání nebude ohrožena. 

6. Ochrana proti hluku  

Hluk z přilehlé komunikace bude dostatečně zamezen okny, které jsou opatřeny zvukovou izolací 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka objektu bude 
splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou spotřeby dle Vyhlášky č. 
291/2001. 

8. Bezbariérové řešení stavby 

Vzhledem k charakteru stavby je řešena bezbariérově. 
 



 
9.ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
radon , agresivní spodní voda, seismicita a riziko poddolování se zde na pozemku nenalézají a 
nehrozí žádné riziko. 
Ochranná a bezpečnostní pásma zde rovněž nemají na výstavbu žádný vliv.  
V dané lokalitě nevznikají zásadnější vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 
 
10. ochrana obyvatelstva 
 
ochrana obyvatelstva před vnějšími vlivy je zaručena plotem a bezpečnou vzdáleností objektu od 
komunikace 

11.Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 

               Dešťové a splaškové vody budou vedeny jednotně přes RŠ do veřejné kanalizace. 

b) zásobování vodou 

Bude provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu řadu DN 90 PE v místní 
komunikaci  

c) zásobování energiemi 

Napojení k elektrické síti bude provedeno. Na hranici pozemku je umístěna JK A HDS. 
Napojení k STL plynovodu STL PE 63 bude provedeno. Na hranici pozemku je umístěna skříň s 
HUP. 

 

d) řešení dopravy 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno přímo z pozemku. 
 

e) povrchové úpravy okolí stavby 
 
Celé okolí stavby bude osázeno nízkou i vzrostlou zelení a keři.  
Parkování u vjezdu 2 a vjezdová cesta k zadnímu parkování je asfaltová. 
Ostatní komunikace (chodníky) – zámková dlažba. 
Vnější plochy jsou znázorněny v zastavěním plánu. 

 

f) elektronické komunikace 

není součástí této PD. 
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a. Charakteristika staveniště 

Pozemek se nachází na stavební parcele č. 2594 o celkové výměře 2590 m2 v katastrálním území 
Vítkov v chatové zóně „U dubu". Oba vjezdy na pozemek jsou vedeny z asfaltové komunikace 
šíře 5 m.Pozemek je zatravněn.Na západní straně se nalézá seskupení 3 jehličnanů.Základová 
půda je tvořena písčito - jílovými hlínami. V území pozemku není riziko pronikání radonu.Při 
geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen pletivem 
ukotveném  na oce.sloupcích, vjezdová brána 1. šířky 4 m a vjezdová brána 2. o šířce  3 m. 
Vodovod je napojen z z veřejného řadu do vodoměrné šachty (na parcele 1,3 m od oplocení). 
Jednotné kanalizace má revizní šachtu rovněž 1,3 m od oplocení.Objekt je napojen na 
plynovodní přípojku.HUP umístěn v oplocení..viz výkres situace. 
 

b. Inženýrské sítě a jiné zařízení 

Nebudou nijak stavbou dotčeny. 

c. Napojení staveniště na energie 

Investor poskytl dodavateli stavebních prací napojení se na staveništní přípojky pro vodu a 
elektrický proud.  

d. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Všichni pracovníci jsou s předpisy seznámení před zahájením prací a jsou dále povinni používat 
při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. 
Během stavby bude omezen přístup nepovolaných osob. 
Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat zákon č. 362/2005 o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (ZBOZP) a NV č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.  

e. Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude tvořit - chemické WC a kontejner na stavební suť, staveništní kontejner 
a 2 x buňka - UNIMO pro pracovníky a stavební vedení.Materiál bude na staveništi skladován na 
vyhrazené části pozemku na paletách.Chráněn bude před povětrnostními vlivy a deštěm 
plastickou fólií s dostatečným zajištěním. 

f. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Jedná se o typový staveništní kontejner nevyžadující základy a 2 x buňky UNIMO. 

h) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Na stavbě budou  pracovat jen pracovníci řádně proškolení z hlediska BOZP a vyučeni v daném 
oboru a budou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky dodavatele. 
 Všichni pracovníci jsou s předpisy seznámení před zahájením prací a jsou dále povinni používat 
při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. 
Během stavby bude omezen přístup nepovolaných osob. 
Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat zákon č. 362/2005 o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 



při práci (ZBOZP) a NV č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

 

 

i)Vliv stavby na životní prostředí 

Stavební úpravy kolem stavby – chodníky, komunikace a samotná stavba nebudou mít na okolí 
jeho obyvatele a životní prostředí žádný podstatný vliv. 
Staveniště je pro výstavbu vhodné.Nenalézá se v žádné památkové rezervaci či chráněném místě. 
Z hlediska dopravního na místě dostatečném.A od lesního porostu v bezpečné vzdálenosti. 

j)Orienta ční lhůta výstavby 

Lhůta výstavby je 75 týdnů. Termín zahájení od data stavebního povolení a ukončení stavby bude 
určen investorem dle finančních investic.Po vyklizení staveniště je zhotovitel dle smlouvy o dílo 
vyklidit staveniště od jeho zařízení a má jej za povinnost upravit. 
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a) Účel a popis objektu 
 
Jedná se o rekreační dům s pečovatelskou službou,jehož funkce bude rekreační a odpočinková 
v rámci péče o seniory.Objekt bude atypický klasický třípatrový +  obytné podkroví se sedlovou 
střechou a terasami s různými funkcemi.Pozemek bude opatřen saunou,lavičkami,odpočinkovými 
plochami – znázorněno ve  výkresu situace. 
objekt se nalézá na stavební parcele č. 2594 o celkové výměře 2590 m2 v katastrálním území 
Vítkov v chatové zóně „U dubu". Oba vjezdy na pozemek jsou vedeny z asfaltové komunikace 
šíře 5 m.Pozemek je zatravněn.Na západní straně se nalézá seskupení 3 jehličnanů.Základová 
půda je tvořena písčito - jílovými hlínami. V území pozemku není riziko pronikání radonu.Při 
geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen pletivem 
ukotveném  na oce.sloupcích, vjezdová brána 1. šířky 4 m a vjezdová brána 2. o šířce  3 m. 
Vodovod je napojen z z veřejného řadu do vodoměrné šachty (na parcele 1,3 m od oplocení). 
Jednotné kanalizace má revizní šachtu rovněž 1,3 m od oplocení.Objekt je napojen na plynovodní 
přípojku.HUP umístěn v oplocení.Podrobně znázorněno v PD. 

b) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení. 
 
Architektonické a dispoziční řešení 
 
Budova je celkově třípodlažní s obytným podkrovím. Vstup do objektu je z jihovýchodní strany 
objektu.Vstup následuje do zádveří a pak atriové chodby.Z této chodby je na západní straně 



prostor kuchyně a hygieny pro ošetřovatele s přístupem ze zadní chodby a na východní straně 
zóna bydlení – 2 bytové jednotky.Každá bytová jednotka je určena pro jednoho seniora a 
obsahuje samostatnou koupelnu s WC.Chodbu s odkládáním oděvů.Obytnou místnost,která plní 
funkci rovněž nocování a úzce navazující na kuchyňku,oddělenou pohyblivou příčkou. 
Schodištěm či výtahem je zpřístupněn suterén,kde je umístěna prádelna,sušárna,dílna,sklepní 
boxy,víceúčelová místnost a technická místnost.  
2.NP tvoří téměř celé bytová zóna mimo koridor vedoucí na terasu nad 1.NP na východní straně. 
Podkroví obsahuje odpočinkovou zónu pro letní trávení seniorů a na východní straně bytovou 
jednotku.Z podkroví je veden vstup na terasu nad 2.NP vhodnou pro odpočinek.Hmota budovy se 
sedlovou střechou celkově ladí s charakterem okolní zástavby rekreačními domy a 
chatami.Součástí stavby je i drobná architektura,její polohu a druh zachycuje výkres situace. 
 
Podélná osa hmoty objektu je rovnoběžná s osou komunikace,která je přilehlá k pozemku 
Objekt je situován v chatové zóně „U dubu".Na vjezd č.2 na pozemek navazují 2 zadní parkovací 
stání, určená pro zásobování a pečovatele.Pro vjezd č.1. navazují 1 + 1 bezbar. Stání pro 
veřejnost a dopravu seniorů do objektu 
Objekt Má přímý kontakt s přilehlou komunikací. 
Nijak architektonicky nenarušuje okolní chatovou zástavbu u dubu a území včetně jeho staveb. 
 
. 
 

c) Orientační statistické údaje o stavbě 
 
Zastavěná plocha celkem: 188 m2 
Obestavěný prostor: 2120 m3 
Podlahová plocha celkem:                  518 m2 
Zámková dlažba chodníku                 194 m2 

Asfaltová plocha vjezdu a stání         343 m2 

 
 
 
 
 
d)Technické a konstrukční řešení 
 
Objekt je zděný atypický (konstrukční systém Porotherm  
střecha sedlová – krov hambálkový složen z kleštin,krokví,pozednic 
stropy 1S,1.NP,2.NP,3.NP,v systému Porotherm z nosníků a vložek Miako. 
Základy monolitické pásové z prostého betonu. Schodiště železobetonové.Venkovní schodiště 
prefabrikovaná kovová montovaná včetně rampy.Příčky zděné z příčkovek porotherm.  
Součástí realizace objektu je zahradní úprava. komunikace a oplocení.Materiály a technologie 
použité při realizaci mají příslušné atesty, které jsou doloženy v této PD. 

d1) Příprava území a zemní práce 
Před výkopovými pracemi bude místě budoucího objektu sejmuta ornice v tloušce 0,3 m, která 
bude skladována na oddělené skládce.Pak ji bude možno použít k následným teréním 
úpravám.Před zahájením výkopů se vyznačí poloha stávajících podzemních inženýrských sítí – 
přípojka kanalizace,vodovodu,plynu a provedou se sondáže k na pojení Hlavní výkopové těleso 



je svahované – viz výkres základů ,výkopy rýh pro základové pásy jsou svislé nepažené mimo 
výkop pro výtah. Budou provedeny zásypy), přebytek bude odvezen na skládku. 
Hloubky výkopů budou všechny provedeny v nezámrzné hloubce. 
tvar, hloubky výkopů – čtení z  výkresu základů. 
 
 

d2) Základy a podkladní betony 

Dle průzkumu jsou podmínky pro zakládání jednoduché. Budova bude založena na základových 
pásech z prostého betonu - C16/20.Rozměry,hloubky uložení základových pásů –výkres základů . 
Do základů budou při betonáži vloženy zemnící pásky pro hromosvod. V nepodsklepené části 
(terasa v 1.NP) bude minimální hloubka základové spáry 0,95 m od upraveného terénu. 
Podkladní betonové desky pod podlahy - C16/20 tl. 150 mm.Rozměry,hloubky – podrobnosti 
znázorňuje výkres základů ve výkresové dokumentaci v tomto svazku. 

d3) Svislé nosné konstrukce 

 
Obvodové nosné zdivo je z broušených cihelných bloků Porotherm 44 EKO+ o pevnosti P8 na 
maltu Porotherm CB pevnosti 10 Mpa (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové 
a rohové). U okenních a dveřních otvorů budou na ostění použity tvarovky Porotherm 44 
K Eko+. Vnitřní nosné stěny z cihel Porotherm 30 P+D P10 na maltu Porotherm CB pevnosti 10 
Mpa.Výtahová šachta nesoucí dráhu výtahu z dílců betonbau z LC 25/28 o vnitřních rozměrech 
1600 x 1750 tl. 120 mm  
 

d4) Stropní konstrukce 

 
Stropní konstrukce ve všech podlažích je z keramobetonových nosníků Porotherm POT 160x175 
a vložek Miako 19/50 PTH.Zmonoliťňující vrstva těchto vložek tl. 60 mm- beton 
C16/20.Tloušťka stropu je celkem 250 mm.Nosníky uloženy do Železobetonového 
monolitického věnce výšky 250 mm (po obvodu s věncovkou Porotherm 23,8 na maltu 
porotherm CB s vloženou tepelně izolační deskou EPS o celkové tloušťce 90 mm. 
Nad terasami ve venkovních prostorech objektu stropní konstrukce z keramobetonových nosníků 
Porotherm POT 160x175 a vložek Miako 15/50 PTH. Zmonoliťňující vrstva těchto vložek tl. 40 
mm- beton C16/20.Tloušťka stropu celkem 190 mm. Nosníky uloženy do Železobetonového 
monolitického věnce výšky 190 mm (po obvodu s věncovkou Porotherm 23,8 (seříznutou)na 
maltu porotherm CB s vloženou tepelně izolační deskou EPS o celkové tloušťce 90 mm. 
Strop porotherm je navržen v rámci stropů 1.S, 1.NP, 2.NP (výztuž 4 ø16, třmínky ø7 po cca 250 
mm).Při provádění je třeba se řídit správným technologickým postupem dle výrobce. 
V objektu jsou vybetonovány železobetonové průvlaky beton C16/20, ocel J 10 335. 
a překlady Porotherm PTH 23,8. 

 
 



d5) Schodiště 

Svislá komunikace v objektu je řešena zalomeným dvouramenným pravotočivým schodištěm se 
sklonem v suterénu 30 ° a v nadzemních podlažích 29°. Nosná konstrukce Schodiště je 
monolitické železobetonové.Beton C16/20, ocel J 10 335.Konstrukce podesty a ramena včetně 
stupňů je ŽB – monolitická.Návrh výztuže navržen na základě statiky.Podesta tl. 150 je řešena 
jako oboustranně vetknutá do nosných zdí do min. uložení 150 mm.Podesta opatřena keramickou 
dlažbou, stupně opatřeny keramickým obkladem.Madlo - dřevěné profilu 40 x 52 
mm,připevněném na drátovém chromovaném zábradlí,upevněném v bočních stěnách 
ramen.Rozměry stupňů, podest a vrstev viz výkres Řezu a půdorys° jednotlivých 
podlaží.Venkovní schodiště z obou stran objektu a rampa jsou kompletní ocelové montované 
konstrukce,jejichž zhotovení a povrchovou úpravu provede –na zakázku firma KOVOLUX.Z 
jihovýchodní strany podesta tohoto venkovního schodiště lemována z jedné strany zdivem 
Porotherm 14 P + d výšky 2250,s povrchovou úpravou - Klinker obklad. 

 

d6) Střecha 

Střecha sedlová (půdorysného tvaru L, sklon 22°) se štíty na severovýchodní a jihozápadním 
průčelí. Konstrukce krovu je hanbálková soustava.Ta je tvořena: krokve 100 x 160, kleštiny 2 x 
80 x 160 (jsou namáhány tahem) ,pozednice 140 x 100.Podélné zavětrování je řešeno latěmi 30 x 
50, Použité řezivo smrk S10. Všechny dřevěné prvky krovu budou opatřeny protipožárním 
nátěrem RIPLAST 1 – bezbarvý a ochranným nástřikem BOCHEMIT QB – hnědá barva.  

Ocelové prvky opatřeny 2x základním antikorozním nátěrem. 

Dimenzování jednotlivých kčních prvků: 

 

Střešní plášť: keramická drážková krytina se spojitým systémem drážek krytina Tondach –
Jirčanka 13 na mořené latě 30 x 50 mm, kontralatě 30 x 50 mm, hydroizolační pojistná fólie 
bramac fol, bednění tl 28 

pokračování skladby v místě zateplení podkroví -  
 



Tepelná izolace Isover domo 160 mm 
Parozábrana - JUTAFOL N AL 170 g speciál 
rošt - latě 30 x 50 mm 
podhled – sádrokartonové desky KNAUF 15 mm opatřené plastovou tapetou v imitace dřeva. 
Střešní krytina je uložena suchým způsobem.Střecha je opatřena hromosvodnou soustavou a 
dešťovou kanalizací (žlaby, odpadové roury a střešními klempířskými prvky),které jsou 
znázorněny ve výkresu střechy ve výkresové části 
 
d9) Komín 
 
Komín je napojen na plynový kotel a je proveden z tvárnic Schiedel uni – final 380 x 520 mm na 
tenkovrstvou maltu schiedel.Výška komínu je dána závětrným úhlem .Při průchodu mezi 
konstrukce bude protipožárně oddělen a zaizolován. 
Vytápění objektu je navrženo plynovým kotlem v místnosti č. 011. Přívod vzduchu je zajištěn 
přirozeně - oknem. A navíc přídavným větráním šachty komínu Odvod spalin je součástí 
projektu ÚT.Podrobnosti a součásti systému – technické listy v příloze. 

 d10) Příčky 

 
Jsou navrženy příčky zděné z keramických příčkovek Porotherm 14 P+D na Porotherm CB 
pevnosti 10 Mpa a Porotherm 8 P+D Porotherm CB pevnosti 10 Mpa. 
 
d11) Překlady  
 
viz výpis prefabrikátů – znázorněn v jednotlivých výkresech podlaží 
Na překlady bude připevněno pletivo pro zpevnění omítky. 
Nad otvory jsou navrženy překlady Porotherm PTH 23,8 , respektive ploché překlady Porotherm 
PTH 14,5 (viz výpis prefabrikátů část). Kvůli tepelného mostu jsou překlady doplněny tepelnou 
izolací EPS tl.90 mm. 
V objektu jsou vybetonovány železobetonové průvlaky beton C16/20, ocel J 10 335. 
 

d12) Podhledy a opláštění 

Střešní plášť: keramická drážková krytina se spojtým systémem drážek krytina Tondach –
Jirčanka 13 na mořené latě 30 x 50 mm, kontralatě 30 x 50 mm, hydroizolační pojistná fólie 
bramac fol, bednění tl 28. 

vodorovný podhled: 
 
Tepelná izolace Isover domo 160 mm 
Parozábrana - JUTAFOL N AL 170 g speciál 
rošt - latě 30 x 50 mm 
podhled – sádrokartonové desky KNAUF 15 mm opatřené plastovou tapetou v imitaci dřeva. 

d13) Podlahy 

 



Před provedením podlah se provádí navržené instalace dle projektu jednotlivých 
instalací.nášlapné povrchy podlah (dřevěná vlysová podlaha, keramická dlažba,cementový potěr, 
epoxidová stěrka) jsou uvedeny v tabulce místností (viz půdorysy podlaží).Dilatace betonových 
vrstev v maximálních úsecích 2x2 m. Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a tepelných 
norem.Přesná barevná a materiálová specifikace bude upřesněna při realizaci s architektem 
interiérů.Druh  a tloušťky vrstev v objektu – ve výkresu specifikace podlah a výkresu řezu v této 
PD. 
Podlahy budou v každé místnosti ukončeny – závisí na druhu podlahy:  
Keramický sokl výšky 100 mm –po celém obvodu příslušné místnosti 
Dřevěný sokl výšky 100 mm – po obvodu příslušné místnosti 
 
:d14) Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 
 
a) Izolace proti zemní vlhkosti:  
asfaltový modifikovaný pás 2 x Elastobit GG 40 (tl. 8 mm)  
na podklad s 2x penetračním nátěrem, izolace vytažena nad upravený terén minimálně 200 mm 
b)Hydroizolace podlah – ve výkresu specifikace podlah a výkresu řezu v této PD. 
 
 
d15) Tepelná, zvuková a kročejová izolace 
 
Tepelná izolace – EPS tl.90 mm jako ochrana proti tepelnému úniku a tepelným mostům 
v každém nadokenním překladu a obvodovém věnci 
Ve střešním plášti Ti Isomer Domo tl.160. 
Na schodišťových podestách v konstrukci podlahy zvuková izolace FIBREX tl.40 mm. 
Jako podlahová tepelná izolace v objektu použita tepelná i zvuková izolace Steprock HD a URSA 
XPS. 
Ve 3.NP bude provedeno zateplení zdiva porotherm 30 P+D systémem Baumit Open –
znázorněno v PD 
Skladba systému : 
 
Baumit open fasádní deska 140 mm 
Baumit open lepící stěrka w 2 mm 
Baumit sklotextilní síťovina 
Baumit open základ 1 mm 
Baumit open strukturální omítka 

 
 
Umístění a tloušťky  jednotlivých druhů izolací– ve výkresu specifikace podlah a výkresu řezu 
v této PD. 

d16) Omítky 
 
a) vnější – skladba:  
Cementový postřik na obvodovém zdivu,na něm tepelně izolační omítka Porotherm TO 20 mm + 
štuková omítka porotherm univerzal 5 mm .Omítka ukončena nad venkovním soklem.Bude 
použita fasádní barva Silofarb –silikonová lagunová barva. 
 



b) vnitřní – stropy + veškeré zdivo omítka porotherm universal tl. 10 mm 
 
c) sokl: cementový postřik – na ní tepelně izolační omítka Porotherm TO..15 mm + obkladové 
pásky klinker na maltu klinker 
 
d) obklady v objektu – keramický obklad 150 x 150 na flexibilní lepidlo.Výška vnitřních obkladů 
a jejich délka –dle výkresů jednotlivých podlaží. 

d18) Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 
 
truhlá řské výrobky: 
 

okna 
 
Jedná se o dřevěná eurookna značky TTK typu KLASIK profilu EURO IV68 
Profil se skládá z  třívrstvé lepené lamely ze smrku s podélným napojováním 
Povrchová úprava: 
vodou ředitelná tlustovrstvá lazura SIKKENS včetně hloubkové impregnace. 
Odstín – barva bílá. 
Kování: 
Celoobvodové kování MACO v provedení Multi Trend se dvěma přídavnými bezpečnostními 
body, s přizvedáváním křídla, s pojistkou proti chybné manipulaci. 
Sklo: 
Tepelně izolační dvojsklo s teplým meziskelním rámečkem v provedení nerez. Součinitel 
prostupu tepla Ug = 1,1 Wm-2K-1 
Okapnice: 
Rámová a křídlová velkoobjemová prodloužená okapnice z eloxovaného hliníku. 
 

Vstupní dveře 
dřevěné dveře značky TTK profilu: EURO IV68  
Materiál: dřevo- smrk lepený do třívrstvých lamel.  
Výplně: Speciální sendvičové desky tl. 30 mm, K-1,4, vrstvené ze dvou překližkových 
spojovacích  desek tl. 9 mm a výplňové pěny 
Sklo: Tepelně izolační dvojsklo kůra čistá Součinitel prostupu tepla Ug = 1,1 Wm-2K- 
Povrchová úprava: vodou ředitelný materiál, základ máčením + silnovrstvá lazura – nátěr 
odstínu ořech. 
Kování: Tříbodový bezpečnostní zámek, závěsy ANUBA nastavitelné ve třech směrech,    vrchní 
kování není zahrnuto v ceně.  
Těsnění: Dvojité, 1x v rámu, 1x v křídle.  
Práh: Hliníkový se zapouštěcím profilem. 
 
Dveře na terasy  
 
Balkonové dveře profilu : EURO IV68 
Sklo: Průhledné ploché izolační dvojsko typu HEAT – MIRROR Ug = 0,56 Wm-2K- 
Povrchová úprava: vodou ředitelný materiál, základ máčením + silnovrstvá lazura  SIKKENS – 
nátěr bílý 



Výplně: Speciální sendvičové desky tl. 30 mm, K-1,4, vrstvené ze dvou překližkových   
spojovacích    desek tl. 9 mm a výplňové pěny 
kování: 2 X kliky typ LONDON se zakrytím vložky 
bezpečnostní kování: typ LONDON 
 
Vnitřní dveře  
 
Všechny dveře jednokřídlé plné značky Sapelli Praktik – typ Nora. 
Zárubeň – oblouková typu Sapelli Normal. 
Povrch zárubně hoblovaný hladký.Materiál dýha buk 
Práh –Dřevěný , hladký.Nátěr v barvě třešeň (Eventuelně bez práhu) 
Materiál dveřního křídla –CPL –Laminát v barvě třešeň 
Kování – zámek rozteč 72 mm,tvar cylindrický značky garanti 
Klika niklová se štíty z lehkých kovů 
Panty ocelové -2 ks (součást dveří) 
 
V objektu dále provedeny truhlářské práce v podobě –madla schodišťového zábradlí,vestavěných 
skříní –znázorněno ve specifikaci truhlářských výrobků v této PD. 

d19) Klempířské výrobky 

zastřešení 

Klempířské výrobky tvoří – okapový systém lindab Rainline v podobě žlabů, odpadových rour a 
systémových tvarovek.Materiál Ocelový, žárově pozinkovaný plech s ochrannou barevnou 
vrstvou po obou stranách- povrchové úpravy HB Polyester –stříbrná barva.tloušťka plechu 0,6 a 
0,7 mm  

Parapety –typ europokr vyroben z plech tl. 0,8 mm z pozinkovaného plechu.Součástí dodávky 
jsou rovněž bočnice z pozinkovaného plechu –povrchová úprava parapetů a jejich bočnic - 
matový modrý antikorozní lak 

výpis výrobků a množství klempířských výrobků: 
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ANOTACE:  
 

Předmětem této Bakalářské práce bylo vypracování realizační dokumentace 
domu s pečovatelskou službou ve Vítkově – Podhradí.  

Tato bakalářská práce se dělí ze dvou základních částí :  

    Projektová dokumentace pro provedení stavby  

    specializace v podobě konstrukčních detailů v tomto objektu. 

Práce obsahuje bežné stavební výkresy,specifikace výrobků, jež sou součástí 
stavby, slovní popisy, technické detaily, architektonickou podobu, vize autora 
o objektu. 

Cílem autora bylo vytvořit ideální rekreační prostředí pobytu seniorů 
v přírodě v rámci běžných technologií… 

 
 
 
 
 

Annotation 
 

The subject of the following Bachelor study is elaboration of feasibility study 
for day care house in Vitkov-Podhradi. 

The study is divided into two main parts: 

Project documentation for realization of construction 

Specializes construction details 

The study containes architectural drawings, specification of products used for 
construction, verbal descriptions, technical details, achitectonic vision of 
author etc. 

The aim of this study is to build a recreational environment for seniors, placed 
in the open air, with use of routine technologies. 
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d20) Malby a nátěry  

Vnitřní malby stěn a stropů - Primalex Plus - bílá. 
hnědý ochranný nátěr na dřevěné konstrukce v objektu – dřevosan 
SILOFARB - fasádní silikonová barva - barva lagunově modrá 
Matový modrý antikorozní lak – na všechny parapety a bočnice. 
Balakryl antikor –nátěr modrý na všechny zámečnické výrobky v objektu  

d21) Větrání místnosti 
Je navrženo přirozeně, infiltrací - okny  
větrání výtahové šachty – ventilační hlavice s nastavitelným krkem Tewko–viz specifikace 
klempířských výrobků. 
 

d22) Venkovní úpravy 
Okapový chodník - Podél objektu  okapový chodník z betonové dlažby 400x400x50 mm šíře 400 
mm na štěrkopískovém loži 16/32 mm. 
Chodník : 
  -    zámková dlažba 80 mm 

- písková vrstva 30 mm 
           -    Štěrková zvibrovaná vrstva 190 mm na zpevněném povrchu.                                
 Chodník je lemován zahradním obrubníkem ABO 5-20. 

e)   Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 



Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka objektu bude 
splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou spotřeby dle Vyhlášky č. 
291/2001. 

 
 
 
f) Způsob založení objektu 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 
jednoduché a nenáročné.Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu - C16/20. 
Do základů budou vloženy zemnící pásky (viz hromosvod). V nepodsklepené části je minimální 
hloubka základové spáry 0,95 m od upraveného terénu. Podkladní betony (C16/20 tloušťky 100 
mm jsou navrženy vyztužené kari – sítí 
 
g)   Vliv stavby na životní prostředí 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životni prostředí. Na stavbě budou použity 
běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou káceny. Se 
vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, 
například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k 
likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 - stavební a demoliční 
odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění 
pozdějších předpisů). 

Zásady pro nakládání s odpady 
 
Při provozu je nutné: 
• minimalizovat vznikání odpadů, 
• separovat jednotlivé druhy odpadů, 
• uplatňovat zásady maximální recyklace, 
• minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

h)Dopravní řešení 
 přístup k objektu - chodník ze zámkové betonové dlažby 
Oba vjezdy na pozemek jsou vedeny z asfaltové komunikace šíře 5m .Na vjezdy 2 na pozemku 
navazují 2 zadní parkovací stání.Pro vjezd 1  navazují 1 + 1 bezbar. Stání.Povrch vjezdů a 
parkování –asfaltový 
Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. 

i)    Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Zůstávají stávající a nemění se. 

j)    Obecné požadavky na výstavbu 
Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 362/2005 o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (ZBOZP) a NV č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništnich. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat 
zejména dodrženi práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastněni pracovníci musí 
být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou dále povinni používat při práci předepsané 
osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. Na staveniště bude zamezen přístup 
nepovolaných osob. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


