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1 Obecné informace 

1.1 Popis objektu 

 

Objekt je navržen jako dřevěný skelet, který je ekologický k životnímu prostředí. Objekt 

bytového domu s kavárnou je navržen vedle objektu školy (Vyšší odborná škola Havířov) 

a vedle menšího nákupního centra. Poblíž objektu se nachází řada panelových domů. 

Předpokládá se, že kavárna bude sloužit obyvatelům objektu, občanům bydlící v okolí 

i studentům ve chvílích volna. 

 

1.2 Popis konstrukce 

 

Hlavní nosná konstrukce je navržena jako dřevěný skelet z lepeného lamelového dřeva 

třídy GL36, která je osově navržena s rozpětím sloupů 3 metry. Průřez nosných sloupů je  

250 x 250 mm. Dodavatel nosných sloupů bude firma Cecolegno, s.r.o. Vnitřní strana je 

ošetřena nátěrem s vysokým difuzním odporem.  

 

Vyplňující obvodová konstrukce je navržena jako rámová dřevěná konstrukce 

s fasádním zateplením Rigips EPS 70F o tloušťce 60 mm. Surová rámová stavba bude 

chráněna deskami Fermacell o tloušťce 15 mm, která slouží jako protipožární ochrana. 

Vnitřní obklad stěn je upevněn na dřevěném roštu, který slouží pro vedení rozvodů. Z vnitřní 

strany je konstrukce opláštěná deskami Fermacell o celkové tloušťce 27,5 mm, která slouží 

jako protipožární konstrukce. Hlavní nosnou kostru rámové konstrukce tvoří štíhlé stojky  

60 x 180 mm, prahy a vaznice s rozměry průřezu 60 x 180 mm. Rastrový půdorysný rozměr 

svislých štíhlých stojek je cca 625 mm. Nosná kostra objektu je navržena ze smrkového 

dřeva, třídy pevnosti Si 10 s vlhkostí dřeva 12 % ± 2 %.  Pomocná nosná konstrukce je od 

hlavní nosné konstrukce oddělena deskou OSB 3 Eurostrand. Pomocnou nosnou kostru 

rámové konstrukce tvoří štíhlé stojky 50 x 60 mm, prahy a vaznice s rozměry průřezu  

50 x 60 mm. Rastrový půdorysný rozměr svislých štíhlých stojek je cca 625 mm. 
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1.3 Etapy výstavby 

 

Technologický předpis svislých obvodových konstrukcí můžeme rozčlenit na několik 

etap: 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Schéma výstavby svislých obvodových konstrukcí 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2 Materiály pro opláštění dřevěného skeletu 

 

Pro konstrukce a skladby byly stanoveny konkrétní materiály a výrobky, se kterými 

byly konstrukce a skladby posouzeny na splnění požadavků platných norem. Pro zajištění 

správné funkce konstrukcí a skladeb během životnosti stavby nesmí být níže uvedené 

materiály a výrobky zaměňovány za jiné. 

 

- Konstrukční dřevo Dekwood 

- Délkově nastavovaný, hoblovaný, sušený profil – KVH 

- Rámová konstrukce stěn ze standardního smrkového řeziva 

 

- Sádrovláknité desky Fermacell 

- Opláštění rámů obvodových a vnitřních stěn 

 

- Parozábrana Jutafol N 140 

- Fólie Jutafol N 140 pro parotěsnou vrstvu umístěnou na vnitřní straně rámů  

- Použity také doplňkové pásky pro spojování fólie a okenní páska 

 

- Dřevoštěpkové desky OSB 3 Eurostrand 

- Oddělení rámové konstrukce a vnitřní předstěny 

 

- Tepelná izolace RockWool AirRock LD  

- Tepelná a akustická izolace obvodových stěn umístěná v polích mezi sloupy rámové 

konstrukce 

 

- Tepelná izolace Rigips EPS 70 F 

- Pěnový polystyren pro kontaktní zateplovací systémy (ETIC) 

- Tepelně izolační desky se sníženou hořlavostí 

 

- Weber Dispersionskleber 

- Lepení izolace na dřevěné podklady 

- Pastovitá konzistence připravena k okamžité aplikaci 

- Extrémní přilnavost k podkladu, maximálně pružný 
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- Velmi jednoduché zpracování 

- Výztužná skleněná síťovina 

- Zamezuje vzniku trhlin ve fasádním systému 

- Poplastovaná skleněná mřížkovitá síťovina odolná proti alkáliím 

 

- Systémové doplňky 

- Zakládací soklová lišta šířky 60 mm 

- Těsnící PVC pásky 
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3 Nářadí a nástroje 

3.1 Nářadí a nástroje pro rámovou konstrukci obvodového pláště 

 

Pro realizaci nosné rámové konstrukce opláštění dřevěného skeletu bytového domu je 

potřebné níže vyjmenované nářadí a vybavení. Není zde uvedeno speciální nářadí pro montáž 

dílčích kompletačních konstrukcí (např. omítky, obklady, atd.) 

 

- Základní vybavení každého pracovníka montážní čety: 

- Montážní opasek 

- Tesařské kladivo 

- Tesařská tužka 

- Svinovací metr (délka minimálně 8 m) 

- Úhelník a odlamovací nůž 

 

- Základní vybavení pro montážní četu: 

- Šňůrovač („brnkačka“) 

- Vodováha (velká – délka 2m, malá – délka 0,8 m) 

- Úhloměr 

- Páčidlo 

- Palice 

- Mechanická sponkovačka („stepler“) 

 

- Elektrické nářadí DeWALT: 

- Pokosová pila 

- Ruční okružní pila (“mafl“) s vodící lištou 

- Přímočará pila ocaska 

- Vrtačka 

- Elektrický hoblík 

- Úhlová bruska 

 

- Hřebíkovačky a sponkovačky PASLODE: 

- Pneumatická hřebíkovačka PASLODE PSN 100 – hřebíky 50 – 100 mm 

- Plynová sponkovačka PASLODE Cordless IM 200/50 S 16 – sponky 45 – 50 mm 
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- Ostatní nářadí a nástroje: 

- Motorová řetězová pila 

- Kompresor s provozním tlakem min. 8 barů (použití pneumatické hřebíkovačky) 

 

3.2 Nářadí a nástroje pro kontaktní zateplovací systém 

 

- Elektrické ruční míchadlo s nástavcem (UNIMIXER) 

- Nůž na řezání tepelné izolace 

- Hladítko s brusným papírem 

- Hladítka z nerezové oceli (zubové 10/10), z umělé hmoty a pěnového polystyrenu 

- Elektrická ruční vrtačka s příklepem, vrtáky 8 nebo 10 mm a prodlužovací kabel 

- Zubové stěrky a špachtle 

- Nůžky na výztužnou skleněnou síťovinu 

- Malířské štětky, molitanový váleček, stříkací zařízení 

- Vyrovnávací lať délky 1 m  
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4 Připravenost staveniště 

 

Začátek realizace nosné rámové konstrukce opláštění dřevěného skeletu bytového domu 

je možný až po realizaci konstrukce těžkého hrubého skeletu v daném podlaží. Hlavní nosná 

konstrukce je navržena jako dřevěný skelet z lepeného lamelového dřeva třídy GL36, která je 

osově navržena s rozpětím sloupů 3 metry. Průřez nosných sloupů je 250 x 250 mm. 

 

Před montáží systému kontaktního zateplení je nutné, aby byly osazeny veškeré výplně 

otvorů a byly provedeny elektrorozvody vedené pod fasádním systémem.   
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5 Doprava a skladování stavebního materiálu 

 

Stavební materiál a kompletační prvky skladované před použitím na staveništi musí být 

řádně ochráněny proti povětrnostním vlivům, v teplotních a vlhkostních podmínkách, které 

jsou udány výrobcem. Nedodržení těchto podmínek může způsobit jejich přímé poškození 

nebo následné problémy po zabudování do konstrukce. Dobré je minimalizovat čas 

skladování dodáváním materiálů a výrobků těsně před jejich zabudováním. Materiály pro 

finální vrstvy by měly být skladovány na místě použití, aby došlo k vyrovnání teplot 

a vlhkosti materiálu s prostředím. Předcházíme tím problémům objemových změn. 

Konstrukční dřevo je dodáno na stavbu až po kompletním ukončení základových konstrukcí. 

Skladované řezivo nesmí spočívat přímo na terénu, je podloženo příčníky v maximální 

vzdálenosti 2 m. Dále je chráněno nejlépe polyetylenovou fólií (PE) proti povětrnostním 

vlivům. Pod podkladní příčníky je vhodné umístit též pruh PE fólie. Truhlářské výrobky 

vysušené na finální vlhkost pod 10 % mají obzvláště tendenci k objemovým změnám při 

vystavení vlhkosti. [9] 

 

Sádrovláknité desky Fermacell jsou dodávány na paletách, balené v PVC fólii. Při 

skladování je třeba vzít v úvahu nosnost stropů skladovacích prostor. Sádrovláknité desky  

Fermacell  musí být zásadně skladovány na plocho na rovné podložce. Desky je rovněž třeba 

chránit před nadměrnou vlhkostí, zejména před deštěm. Desky, které byly krátkodobě 

vystaveny vlhkosti, mohou být zpracovány až po úplném vysušení. Skladování desek 

nastojato může způsobit deformace desek a poškození hran. Horizontální přepravu desek na 

paletách je vhodné provádět vidlicovým vozíkem nebo jiným zařízením pro přepravu desek. 

Jednotlivé desky se zásadně přepravují nastojato. Nadměrné velikosti speciálních formátů se 

mohou přenášet pomocí speciálních zařízení. [30] 

 

Desky tepelné izolace Rigips 70F se skladují v suchém prostředí a chráněné před 

mechanickým poškozením. Desky EPS musí být chráněny před UV zářením a působením 

chemických rozpouštědel. [9] 

 

Skleněná síťovina se skladuje uložená v rolích na svislo v suchém prostředí a chráněna 

před tlakovým namáháním způsobující trvalé deformace a UV zářením. [9] 

 



 

 

 

11 

 

 

Hmoždinky se skladují nejlépe v původních obalech chráněné před mrazem a UV 

zářením. [9] 

 

Penetrační nátěry se skladují v původních obalech chráněné před mrazem a přímým 

slunečním zářením. [9]  
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6 Optimální podmínky pro provádění 

 

 Sádrovláknité desky Fermacell reagují na změny teploty a vlhkosti roztahováním nebo 

smršťováním. K zajištění optimálních suchých stavebních prací na stěnách se doporučuje 

dodržet následující požadavky dle výrobce. Sádrovláknité desky Fermacell  musí být 

osazovány při střední relativní vlhkosti vzduchu < 80 %. Lepení sádrovláknitých desek 

Fermacell  musí probíhat z technických důvodů a důvodů správného zpracování při relativní 

vlhkosti vzduchu < 80 % a teplotě prostředí > + 5 °C. Teplota lepidla musí být > + 10 °C. 

Klima by se nemělo podstatně měnit ani v následujících 12 hodinách po slepení. Nižší teplota 

a relativní vlhkost vzduchu prodlužuje dobu vytvrzení lepidla. Spárovací lepidlo Fermacell  je 

odolné vůči mrazu, neboť neobsahuje vodu. Tmelení spár se smí provádět pro relativní 

vlhkosti vzduchu < 70 % (odpovídající výsledné vlhkosti vzduchu < 1,3 %) po montáži. 

Topení plynovými hořáky může způsobit tvorbu kondenzační vody, která způsobuje škody. 

Rychlému vytápění místnosti je třeba se vyvarovat [30] 

 

V průběhu prací realizace kontaktního zateplení a vytvrzování materiálů nesmí teplota 

podkladu a vzduchu klesnout pod + 5 °C. Práce rovněž nesmí být prováděny za teplot vyšších 

než + 30 °C. Rozpracovaný systém je také nutné chránit před rychlým vyschnutím. Je proto 

vhodné zateplovanou fasádu v případě potřeby zakrývat. [10] 

 

Nanášení lepících a stěrkových hmot, nelze provádět během deště nebo krátce po dešti. 

Povrch konstrukce nadměrně nasycený vodou nezajišťuje dostatečné přilnutí nanášených 

materiálů. [10] 

 

Montáž se provádí obvykle z lešení, montážních lávek nebo plošin. Lešení je nutné 

odsadit od fasády v dostatečné vzdálenosti umožňující provedení skladby systému 

a zamezující znečištění povrchu fasády odstřikující vodou. Kotvící prvky lešení je třeba do 

fasády osadit s mírným odklonem od horizontální roviny směrem dolů. [10]  
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7 Složení pracovní čety 

 

Nosná konstrukce – Těžký dřevěný skelet 

 Na provádění těžkého dřevěného skeletu je navržena četa o 7 pracovnících 

následujícího složení: 

- Tesař, lešenář 

- Tesař, lešenář 

- Řidič, jeřábník 

- Stavební zámečník 

- Jiný dělník, montér 

- Jiný dělník, montér 

- Pomocný dělník 

 

Rámová konstrukce obvodového pláště 

 Na provádění rámové konstrukce obvodového pláště je navržena četa o 7 pracovnících 

následujícího složení: 

- Tesař, lešenář 

- Tesař, lešenář 

- Stavební zámečník 

- Izolatér 

- Jiný dělník, montér 

- Pomocný dělník 

- Řidič, jeřábník (pro dopravu materiálu do vyšších nadzemních podlaží) 

 

Kontaktní zateplení 

 Na provádění kontaktního zateplení obvodového pláště je navržena četa o 6 

pracovnících následujícího složení: 

-  4 izolatéři 

- Izolatér 

- Tesař, lešenář 

- Pomocný dělník 
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8 Montáž dřevěných základových prahů 

8.1 Připravenost podkladní konstrukce 

 

 Podkladní konstrukcí se rozumí betonová deska stropu 1PP. Při převzetí podkladní 

konstrukce se kontroluje rovinnost. Mezní odchylka podkladní konstrukce by měla být 

 max. 5 mm na 2 metry lati. Mezní odchylka podkladní konstrukce od vodorovné roviny by 

měla být maximálně 15 mm. Rovinnost podkladní konstrukce se kontroluje nivelačním 

přístrojem a 2 m latí. [9] 

 

 

8.2 Připevnění závitových tyčí do podkladní konstrukce 

 

 Do podkladní konstrukce pod svislými stěnami se připevňují závitové tyče průměru 

12 mm pomocí kotevní malty. Závitové tyče slouží ke konstrukčnímu přikotvení základových 

prahů k podkladní konstrukci. [9] 

 

 Závitové tyče se umisťují do podélné osy budoucích stěn. Rozteče a mezní vzdálenosti 

závitových tyčí od okraje podkladní konstrukce jsou uvedeny na obrázku č. 2. Závitové tyče 

se nerozmisťují tam, kde jsou navrženy dveřní otvory a francouzská okna. [9] 

 

Obr. č. 2: Schéma závitových tyčí 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Po změření polohy závitových tyčí se do podkladní konstrukce vyvrtají otvory 

o průměru 24 mm a o hloubce minimálně 130 mm. Do těchto otvorů se nalije kotevní malta 

Asocret V MK 30 připravená podle návodu výrobce. Výška hladiny malty v otvoru musí 

dosahovat min. do 4/5 hloubky otvoru. Následně se do otvoru vloží závitová tyč. Po vložení 

tyče by měla část kotevní malty vytéci z otvoru. Celková délka závitových tyčí je min. 250 

mm. Závitová tyč musí vyčnívat z konstrukce min. 120 mm. [9] 

 

 

8.3 Příprava základových prahů 

 

 Dřevěné základové prahy jsou z profilů 60/180 podle profilů rámové konstrukce. 

Základové prahy obvodových stěn se zkrátí tak, aby lícovaly s hranou podkladní konstrukce 

a hranou již přikotvených nosných sloupů skeletu z lepeného lamelového dřeva GL 36h 

profilu 250/250. Po zkrácení na přesnou délku se na základové prahy přenáší poloha 

závitových tyčí pomocí úhelníku. Poloha závitových tyčí se viditelně vyznačí i na boční 

plochu základových prahů (např. zářezem pilou). [9] 

 

 Otvory pro závitové tyče se vrtají do základových prahů vrtákem do dřeva o průměru 

20 mm. Po vyvrtání otvoru se základové prahy opatřují impregnační látkou Deksan Plus a po 

zaschnutí impregnace se na spodní plochu prahu nanáší asfaltová emulze Dekprimer. [9] 

 

 

8.4 Osazení a vyrovnání základových prahů obvodových stěn 

 

 Impregnované základové prahy s předvrtanými otvory a opatřené asfaltovým nátěrem 

se osazují na závitové tyče a připevňují se maticemi s podložkami. Vnější průměr podložky 

musí být min. o 10 mm větší než průměr otvoru v základovém prahu. [9] 

 

 Po lehkém dotažení matic se zkontroluje rovinnost základových prahů  2 m 

vodováhou. Základové prahy musí být ve všech místech vodorovné a bez lokálních 

nerovností. Při zjištění nerovností se základové prahy musí vyrovnat do roviny. [9] 
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 Prvním krokem při vyrovnávání prahů je určení nejvyššího bodu všech základových 

prahů obvodových stěn. Nejvyšší bod se určuje nivelačním přístrojem. Od tohoto bodu se 

základové prahy vyrovnávají do roviny pomocí 2 m vodováhy. Vyrovnávaní prahů se provádí 

vtlačováním dřevěných klínků pod základový práh za současného povolování matice v místě 

vyrovnávání. Klínky se pod prahy vkládají do těsné blízkosti závitových tyčí. [9] 

 

 

Obr. č. 3: Vtlačování dřevěných klínků pod základový práh 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

8.5 Vyplnění dutiny mezi základovým prahem a podkladem 

 

 Dutina mezi základovým prahem a podkladem, která vznikne při vyrovnávání 

základových prahů, se vyplňuje výplňovou maltou Asocret V MK 30, připravenou podle 

návodu výrobce. Malta se vtlačuje do dutiny špachtlí. [9] 

 

 V první fázi se malta vtlačuje do dutiny pouze z jedné strany základového prahu. 

Malta se do dutiny vtlačuje tak dlouho, dokud nedosáhne zhruba do 2/3 šířky dutiny. Potom 

se přistoupí k vyplňování z druhé strany. Pouze tímto způsobem lze dosáhnout dokonalého 

vyplnění dutiny výplňovou maltou. [9] 
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9 Montáž rámů stěn 1NP 

 

 Konstrukce rámů stěn je vytvořena ze svislých sloupků, vodorovných hranolků 

a doplňkových prvků jakou jsou překlady a parapetní hranolky. Sloupky i vodorovné hranolky 

mají jednotný profil 60 x 180 mm. Profil prvků i jejich půdorysná poloha jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci stavby. Styky rámů jednotlivých stěn se konstruují podle 

konstrukčních detailů. [9] 

 

 

9.1 Připravenost stavby 

 

 Před zahájením montáže rámů stěn musí být osazeny, vyrovnány, přikotveny 

a podmaltovány základové prahy. [9] 

 

 

9.2 Krácení prvků dřevěného rámu 

 

 Krácení prvků dřevěného rámu na přesnou délku se doporučuje provádět pokosovou 

pilou, kterou lze docílit kolmého a přesného řezu. Zkontroluje se, zda dolní i horní hranolek 

má stejnou délku. [9] 

 

 Ve spodní ploše dolních rámových hranolků se vrtákem do dřeva vytvoří otvory pro 

závitové tyče přečnívající přes horní plochu základových prahů. Průměr otvoru musí být o 4 

mm větší, než je průměr podložky pod matkou závitové tyče. [9] 

 

 

9.3 Rozměřování polohy sloupků 

 Poloha svislých sloupků je zakreslena v projektové dokumentaci a staticky posouzena. 

Poloha všech sloupků se zakresluje na oba vodorovné rámové hranolky. Kontroluje se, že 

polohy sloupků vyznačené na obou hranolcích, si vzájemně odpovídají. [9] 

 

9.4 Montáž rámu stěny 

 



 

 

 

18 

 

 

 Rám stěny se montuje ve vodorovné poloze. V první fázi montáže stěny se smontují 

vodorovné rámové hranolky se sloupky délky 2750 mm. Zbývající prvky se prvky doplňují až 

po vztyčení rámu. Zmíněné prvky se nejprve sestaví do správné polohy. Dolní rámový 

hranolek se umisťuje k základovému prahu, na kterém bude později stěna spočívat. [9] 

 

 Postupně se připevňují sloupky k rámovým hranolkům. Sloupky se připevňují dvěma 

hřebíky do čela sloupku přes vodorovný hranolek. [9] 

 

 

9.5 Vztyčení a provizorní statické zajištění rámu stěny 

 

 Po montážním spojení jednotlivých prvků se rám vztyčuje, usazuje do správné 

půdorysné polohy a jeho dolní rámový hranolek se připevňuje k základovému prahu hřebíky. 

Po připojení k základovému prahu se rám stěny vyrovnává do svislé polohy v příčném a 

podélném směru. Svislá poloha rámu se příčně zajišťuje vzpěrami, podélně se zajišťuje 

diagonálou. Postup vztyčení rámu stěny je uveden na obr. č. 5. [9] 

 

Obr. č. 5: Postup vztyčení rámoví konstrukce stěny 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

9.6 Doplnění zbývajících prvků rámu 

 

 Po vztyčení a zajištění rámů ve svislé poloze se na rám připevňují zbývající prvky, 

zejména překladové a parapetní sloupky a parapetní hranolky okenních otvorů. [9] 
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 Délka překladových sloupků je o 2 mm větší než skutečná vzdálenost mezi spodní 

plochou překladu a horní plochou horního rámového hranolku. Větší délkou překladového 

sloupku se zajistí dostatečné podepření překladu. [9] 

 

 Při montáži všech prvků rámu je třeba dbát na dosažení takové rovinnosti, aby 

všechny desky opláštění dosedly na všechny prvky rámu v celé jejich délce. Vzniklé 

nerovnosti bude nutno před zahájením montáže opláštění ohoblovat. [9] 

 

 

9.7 Tahové kotvení rámů stěn 1NP 

 

 Po dokončení montáže rámové konstrukce se provádí montáž tahových kotev 1NP. 

Tahovými kotvami se kotví všechny okrajové sloupky dřevěných rámů a dále všechny 

sloupky, které ohraničují okenní nebo dveřní otvor. [9] 

 

 Tahová kotva se skládá ze tří prvků: kotevní úhelník, svorníková hlava pro připevnění 

úhelníku do podkladní konstrukce a hřebíky pro připevnění úhelníku ke sloupku. [9] 

 

 Dimenze kotevního úhelníku svorníkové hlavy a počet hřebíků pro připevnění 

úhelníku ke sloupku se volí podle rozteče sponek, kterými je připevněno opláštění 

k dřevěným rámům. Navržená rozteč sponek je 100 mm. [9] 

 

Rozteč sponek 100 mm 

Kotevní úhelník Simpson 420 M16 

Svorníková hlava Fischer FAZ II 10/150/235 

Hřebíky 4,0 x 40 14 ks 

Tab. č. 1 Specifikace prvků tahové kotvy 

Zdroj: DEKHOME D : montážní návod. DEK : DEK a. s., 2008. 64 s. [9] 

 

 

 Při montáži tahového kotvení se nejprve vrtají otvory pro svorníkové kotvy do 

spodního rámového hranolku, základového prahu a podkladní konstrukce. Průměr otvoru je 

shodný s průměrem svorníkové kotvy. Minimální hloubka otvoru v betonové vrstvě je  

80 mm. [9] 
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 Po vyvrtání je nutno ze stěny otvoru odstranit nečistoty kartáčkem. Nečistoty se 

z otvoru odsají nebo vyfouknou proudem vzduchu. Následně se do otvoru vkládá svorníková 

kotva, na kotvu se nasazuje kotevní úhelník a přitahuje se maticí. Po letmém dotažení matice 

se úhelník připevní ke sloupku požadovaným počtem hřebíků a následně se matice kotvy 

dotahuje na pevno. [9] 

 

 

9.8 Tahové kotvení rámů stěn 2NP (3NP) 

 

 Tahové kotvení rámů stěn vyšších podlaží se provádí po dokončení montáže vnějšího 

opláštění. Rámy stěn vyššího podlaží se propojují s rámy stěn nižších podlaží ocelovými 

pásky 2,0 x 40 mm a vruty 3,0 x 50 mm. Pro rozmístění pásků platí stejné zásady jako pro 

rozmístění tahových kotev 1NP. [9] 

 

 Ocelový sloupek se připevňuje do sloupku přes desku Fermacell. V případě, že poloha 

sloupku vyššího podlaží odpovídá poloze sloupku nižšího podlaží, provede se propojení 

jednoho kusu ocelového pásku. V opačném případě se sloupek vyššího podlaží zakotví do 

vodorovných nosníků, vytvářející nosný systém objektu. [9] 

 

 Počet vrutů, kterými se připojuje ocelový pásek do obou sloupků, respektive do 

vodorovného nosníku, odpovídá počtu hřebíků pro připojení tahových kotev. [9] 

 

Obr. č. 6: Tahové kotvení rámů stěn vyššího podlaží 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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10 Kompletace stěn 

10.1 Přibití desek OSB  

 

 Z vnitřní strany se na rámovou konstrukci z hranolů 180 x 60 mm připevní pomocí 

kotvících prvků deska OSB 3 Eurostrand, která bude sloužit jako podklad pro parozábranu. 

Pro montáž desek OSB platí stejná pravidla jako pro montáž sádrovláknitých desek Fermacell 

(viz níže). [9] 

 

 

10.2 Montáž parotěsnící vrstvy obvodových stěn 

 

 Parotěsnící vrstva obvodových stěn je vytvořena z folie Jutafol N 140. Folie se 

umisťuje z vnitřní strany na OSB Desku. Parozábrana se připevňuje ke dřevěné konstrukci 

sponkami mechanickými sešívačkami. V případě zvýšeného teplotně-vlhkostního režimu 

interiéru je nezbytné průniky přichyceni folie či průniku kotvicím prvkem následného roštu 

přelepit a podlepit systémovým lepícím komponentem.  Parozábrana musí byt v přesazích 

parotěsně slepena paskou Jutafol SP 1, a dále napojena paskou Jutafol SP 1 na okolní 

přiléhající stavební konstrukce a na prostupující konstrukce (ventilační potrubí, prostupující 

kabely el. instalaci, apod.). Je nezbytné napojení na nehoblované dřevo provést tmelem 

Jutafol Mastic. Veškeré průniky skrz parozábranu je nutné přelepit a utěsnit parotěsnící 

páskou. [9] 

 

 

10.3 Vkládání tepelné izolace 

 

 Jako tepelná a akustická izolace obvodových stěn umístěná v polích mezi sloupy 

rámové konstrukce je navržena izolace RockWool Airrock LD tloušťky 180 mm. Jedná se 

o měkké pásy kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, nařezanou na 

desky 1000 x 600 mm. Tepelná izolace se vkládá mezi jednotlivé stojky rámové konstrukce 

postupně směrem nahoru. Tepelná izolace je měkká a při vkládání do rámu se mírně stlačí 

a dotlačí až k OSB desce. Přední hrana tepelné izolace by měla být ve stejné úrovni jako 

dřevěná rámová konstrukce. Desky se nelepí ani se nekotví hmoždinkami, či trny.  
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10.4 Montáž vnějšího opláštění 

 

 Vnější opláštění se provádí sádrovláknitými deskami Fermacell o tloušťce 15 mm. 

Vnější opláštění je nedílnou součástí nosné konstrukce stěn.  

 

 

10.4.1 Řezání desek Fermacell 

 Desky Fermacell je možné řezat ruční kotoučovou pilou nebo několikanásobným 

naříznutím líce desky sádrokartonářským nožem a zlomením přes rovnou hranu. Při řezání 

desek nožem se nedocílí přesné a rovné hrany, proto se doporučuje řezání ruční kotoučovou 

pilou. [9] 

 

 

10.4.2 Připevňování desek Fermacell na dřevěné rámy 

 

 Před zahájením montáže vnějšího opláštění se zkontroluje rovinnost dřevěných rámů, 

zejména v místech vzájemného napojení rámových prvků. Případné nerovnosti se odstraní 

hoblováním. Desky Fermacell se na dřevěné rámy připevňují na výšku (delší hrana desky je 

svislá). Spodní hrana desky lícuje se spodní plochou základového prahu, horní hrana s horní 

plochou dolního věncového hranolku. Svislé spára mezi deskami může být max. 5 mm. Desky 

Fermacell se připevňují k dřevěným rámům ocelovými sponkami. Rozteč sponek je uvedena v 

projektové dokumentaci pro provedení stavby. Maximální rozteč sponek po obvodu desky 

i na středním sloupku je 150 mm. Na obrázku č. 7 jsou uvedeny požadavky na zahloubení 

sponek. [9] 

 

 

Obr. č. 7: Požadavky na zahloubení sponek 

Zdroj: DEKHOME D : montážní návod. DEK : DEK a. s., 2008. 64 s. [9] 
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 Sponky se upevňují do dřevěné konstrukce s odklonem od vláken dřeva (podélné osy 

dřevěných prvků) pod úhlem větším než 30°. [9]   

 

 

Obr. č. 8: Umístění spojovacích prostředků 

Zdroj: DEKHOME D : montážní návod. DEK : DEK a. s., 2008. 64 s. [9] 

 
 

 U okenních nebo dveřních otvorů se desky připevňují tak, aby v rozích otvorů nebyla 

vodorovná nebo svislá spára. Z tohoto důvodu se pod parapetní prvky okenních otvorů 

umisťují zkrácené sloupky, ke kterým se okraje desek připevňují. Při montáži vnějšího 

opláštění se připevňují desky na celou výšku rámu bez ohledu na okenní nebo dveřní otvory. 

Po připevnění všech desek jedné stěny se otvory pro okna nebo dveře v desce vyznačí z 

vnitřku vedenými vrty a z vnější strany se vyříznou přímočarou pilou. [9] 

 

 

10.4.3 Spárování a tmelení desek Fermacell 

 

 Pro vytvoření vzduchotěsné a větru nepropustné vrstvy se spáry mezi deskami lepí 

lepidlem. K dosažení bezvadného lepeného spojení sádrovláknitých desek je nutné použít 

speciální spárovací lepidlo Fermacell. Toto lepidlo se dodává v balení ve fóliovém balení 

o obsahu 580 ml. Při lepení je bezpodmínečně nutné dbát na to, aby bylo lepidlo naneseno do 

středu hrany desky a lepidlo se nedostalo až ke dřevěnému nosníku. K lepení spár se používají 

pouze továrně oříznuté hrany desky. Důležité je přitlačení obou hran desek tak, aby lepidlo 

vyplnilo celou spáru. Pokud je zapotřebí slepit hrany desek oříznuté při montáži, je třeba dbát 

na ostrost hrany a absolutní rovnost řezu. U dvouvrstvého opláštění sádrovláknitými deskami 

musí být spáry přesazeny a lepení spár se použije pouze u vrchní vrstvy. U spodní vrstvy se 

desky pouze srazí k sobě. [30] 
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 Na každý metr spáry se spotřebuje 20 ml spárovacího lepidla Fermacell. Jedno balení 

o obsahu 580 ml vyjde přibližně na 40 m
2
 stěny při rozměru desek 2500 x 1250 mm. Lepidlo 

se nanáší pomocí kartuší. [30] 

 

 Lepidlo je podle teploty vzduchu vytvrzeno po 18 až 36 hodinách. Potom se škrabkou 

na lepidlo nebo špachtlí odstraní přebytečné lepidlo. Nakonec se spára a zapuštěné spojovací 

prvky vytmelí jemným finálním tmelem. [30] 

 

Obr. č. 9: Znázornění spárování a sponkování desek 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

10.5  Montáž vnitřního nosného roštu 

 Po provedení parotěsnicí vrstvy obvodových stěn se na OSB 3 Eurostrand desky z 

vnitřní strany připevňuje nosný rošt z latí DEKWOOD S10 50 x 60 mm. Vnitřní rošt je 

nedílnou součástí nosné konstrukce stěn. [9] 
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Obr. č. 10: Vnitřní nosný rošt a poloha nejvyšší a nejnižší vodorovné latě 

Zdroj: DEKHOME D : montážní návod. DEK : DEK a. s., 2008. 64 s. [9] 
 

 

 Vodorovné latě jsou průběžné, světlá vzdálenost mezi vodorovnými latěmi je max. 

300 mm. Nejníže umístěná lať se připevňuje na dolní rámový hranolek, nejvýše umístěná lať 

na horní rámový hranolek. Vodorovné latě se připevňují ke sloupkům vždy jedním hřebíkem 

v místě styku latě se sloupkem. K rámovým hranolkům se vodorovné latě připevňují hřebíky 

s roztečí cca 300 mm. [9] 

 

 Svislé prvky roštu jsou tvořeny přířezy latí, které se připevňují ke sloupkům. Délka 

svislých přířezů odpovídá světlé vzdálenosti vodorovných latí. Svislé přířezy se ke sloupkům 

připevňují hřebíky v rozteči 50 ± 5 mm. V poli mezi 2. a 3. vodorovnou latí od podlahy se 

 svislé přířezy zkracují o 50 mm. Zkrácením svislých přířezů vznikne prostor pro 

vodorovné vedení elektrorozvodů. [9] 

 

 Výše popsaný prostor pro vodorovné vedení elektrorozvodů lze vytvořit v jakémkoli 

poli. V jedné stěně lze vytvořit maximálně dva takovéto prostory.  [9] 
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10.6 Montáž vnitřního opláštění 

  

 Vnitřní opláštění se provádí dvěma vrstvami sádrovláknitých desek Fermacell 

o tloušťce 12,5 a 15,0 mm. Zásady dopravy, skladování a řezání desek viz výše. Vnitřní 

opláštění je nedílnou součástí nosné konstrukce stěn. 

 

 

10.6.1 Připravenost stavby pro vnitřní opláštění 

 

 Vnitřní opláštění se realizuje po dokončení montáže vnitřního nosného roštu. Před 

zahájením montáže vnitřního opláštění musí být provedeny veškeré rozvody elektroinstalací, 

vody a kanalizace a případně dotěsněny jejich prostupy folií Jutafol SP 1. [9] 

 

 

10.6.2 Připevňování desek Fermacell na vnitřní rošt 

 

 Desky Fermacell se připevňují k nejvýše a nejníže umístěným vodorovným latím 

 (v rámci jednoho pole) a ke svislým přířezům latí. K mezilehlým vodorovným latím se desky 

nepřipevňují! Desky Fermacell se připevňují k vnitřnímu nosnému roštu ocelovými sponkami. 

Rozteč sponek pro vnitřní opláštění je shodná s roztečí sponek pro vnější opláštění. [9] 

 

 

10.6.3 Spojování desek Fermacell 

 

 Vnitřní opláštění z desek Fermacell tvoří podklad pro finální povrchovou úpravu stěn. 

Spojování desek vnitřního opláštění se provádí lepením nebo tmelením. Lepení desek lze 

použít pouze tehdy, jsou-li hrany desek rovné, tzn. u hran řezaných z výroby nebo na stavbě 

ruční okružní pilou podle vodící lišty. Na lepení se používá spárovací lepidlo Fermacell. 

Lepidlo se ve vytlačovaných pruzích nanáší na čistou, od prachu očištěnou čelní hranu již 

osazené desky. Lepidlo nesmí být nikdy nanášeno na prvky rámové konstrukce. Další deska 

se do lepidla přisadí tak, aby spára měla šířku max. 1 mm a byla zcela vyplněna lepidlem. Po 

ztuhnutí se přebytečné lepidlo vyteklé ze spáry odstraní stěrkou. Finálního povrchu desek 

Fermacell se dosáhne přetmelením spár a spojovacích prostředků spárovacím tmelem 

a následným přebroušením. [30] 
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 V případě, že nelze realizovat spojení desek lepením, je nutné provést spáru mezi 

deskami v šířce ½ tloušťky desky a provést její zatmelení spárovacím tmelem. Tento způsob 

spojení desek se často používá v rozích, kde z technologických důvodů není možné provést 

lepenou spáru. Aby se předešlo vzniku viditelné trhliny, nalepí se na desku před spárováním 

papírová páska [30] 
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11 Montáž vnějšího kontaktního zateplovacího systému 

11.1 Příprava podkladu 

 

 Podklad musí být před aplikací systému vyzrálý, bez prachu, mastnot, výkvětů, 

puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin v ploše. Podklad nesmí 

vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost ani nesmí být trvale zvlhčován. [10] 

 

 Podklad musí vykazovat nerovnost nejvýše 10 mm/m v případě lepeného systému. 

Tloušťka vrstvy lepící hmoty při lepení izolačních materiálů nesmí přesáhnout 30 mm. 

V případě větších nerovností je potřeba provést lokální nebo celoplošné vyrovnání podkladu. 

[10] 

 

 

11.2 Montáž zakládací lišty 

 

 Ve výšce, kde má systém začínat, se připevní zakládací soklová lišta. Šířka lišty 

odpovídá tloušťce tepelné izolace – 60 mm. Lišta se k podkladu kotví šroubovacími 

hmoždinkami po 300 mm. U nerovných podkladů se v místech hmoždinek soklová lišta 

podloží vymezovací podložkou tak, aby bylo dosaženo přímého čela zakládací lišty. 

Jednotlivé díly soklové lišty se spojují soklovou spojkou, mezi jednotlivými díly je nutné 

vynechat 2 mm širokou dilatační spáru. [10] 

 

 Na nárožích se soklová lišta upraví vystřižením klínu a následným ohnutím na 90 . 

Lze také použít již vyrobený rohový prvek.  [10] 

 

 

11.3 Penetrace podkladu 

 

 Penetrační nátěr zvyšuje soudržnost a vyrovnává savost podkladu a zvyšuje adhezi 

nanášené lepící hmoty.  [10] 
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11.4 Lepení tepelného izolantu 

 

 Tepelně izolační desky z EPS 70F se lepí na penetrovaný povrch desek Fermacell 

lepicí hmotou Weber Dispersionskleber. Hmota na bázi polymerní disperze, tříděných písků 

a modifikačních přísad se na tepelně izolační desky vždy nanáší plnoplošně. [10] 

 

 Pokud je podklad rovný, je možné lepící hmotu nanášet celoplošně zubovou stěrkou 

(zuby 10x10 mm). Při nanášení lepící malty je nutné dbát, aby se nedostala na boční hrany 

desek. Celoplošným nanesením lepící hmoty se vždy lepí lamely z minerálních vláken. 

Celoplošné nanesení je nutné použít také při lepení tepelné izolace na desky na bázi dřeva. 

[10] 

 

 Obr. č. 11: Nanášení lepící hmoty na desku tepelné izolace 

Zdroj: MATIČKA, Jan, et al. DEKTHERM : Montážní návod. [s.l.] : DEK, 2007. 80 s. [10] 

 
 

 Desky se lepí na sraz bez mezer. Důležité je dbát na to, aby do spár nevnikla lepící 

hmota. Přebytečnou hmotu vyteklou zpod desky je nutné odstranit. Desky srovnáme 

poklepem latí. V případě, že mezi deskami vznikne širší spára, je nutné do mezery vložit 

přířez tepelné izolace. Spára v žádném případě nesmí být vyplněna lepící hmotou. Rovinnost 

povrchu vrstvy nalepeného tepelného izolantu je max. 5 mm/m. [10] 

 

 Obr. č. 12: Provázání izolačních desek na nároží objektu 

Zdroj: MATIČKA, Jan, et al. DEKTHERM : Montážní návod. [s.l.] : DEK, 2007. 80 s. [10] 
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 Desky tepelné izolace se pokládají odspodu, přičemž další řada se klade vždy na 

vazbu. V optimálním případě je přeložení o ½ desky, nejméně však 200 mm. Provázání 

jednotlivých vrstev je nutné dodržet i při řešení detailu nároží budovy. Desky se položí 

s větším přesahem přes roh a až po upevnění další desky se zaříznou. [10] 

 

 V místě výplní otvorů musí být desky umístěny tak, aby spáry mezi deskami nekončily 

v rohu okna. Desky upevňujeme s dostatečným přesahem a až po provedení tepelné izolace 

ostění je zařízneme a zbrousíme. [10] 

 

 

Obr. č. 13: Provedení desek v místě okenních otvorů a provedení izolace ostění 

Zdroj: MATIČKA, Jan, et al. DEKTHERM : Montážní návod. [s.l.] : DEK, 2007. 80 s. [10] 

 
 Není-li podkladní konstrukce homogenní (změna materiálů, pasivní trhliny), nebo 

dochází-li ke změně tloušťky tepelné izolace, nesmí v žádném případě procházet spára mezi 

deskami místem nehomogenity nebo změny tloušťky. Desky je nutné nalepit tak, aby spára 

byla nejméně 100 mm od místa nehomogenity nebo změny tloušťky. [10] 

 

 

11.5 Montáž kotevních hmoždinek 

 

 Kotvení je důležité z hlediska spolehlivé funkce fasádního systému zejména 

z následujících důvodů: 

- Konstrukční upevnění (bez statického posouzení) zateplovacího systému k podkladu 

s dostatečnou přídržností (pouze nově realizované cihelné zdivo nebo nové zdivo 

s vyrovnávací omítkou, přídržnost lepící hmoty k podkladu průměrně 200 kPa, 

nejméně však 80 kPa). 
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- Nosné upevnění zateplovacího systému k podkladům bez požadované přídržnosti 

(všechny starší podklady; nové podklady; podklady s nižší přídržností než je 

požadovaná; podklady bez prokázané přídržnosti lepící hmoty, všechny nové 

podklady kromě cihelného zdiva). 

 

- Zabránění výraznému vlivu termických změn tepelné izolace na základní vrstvu 

a celkový vzhled zateplovacího systému. [10] 

 

 Izolační talířky s vruty se osazují po zatvrdnutí lepicí hmoty, aby nedošlo k posunu 

izolantu a k narušení jeho rovinnosti, zpravidla 24 - 48 hod. po lepení. Izolant se kotví vruty 

s izolačním talířkem. Následně přetmelit. Vrut musí být ukotven cca ve 2/3 tloušťky dřevěné 

desky. Je navržen kotvící systém firmy EJOT. [10] 

 

 Držák izolace EJOT SBH-T 65/25 v kombinaci se šrouby EJOT Climadur-Dabo  

SW 8 R (s vrtací špičkou). Držák je určen pro kotvení lehkých zateplovacích systémů 

 s izolačními deskami z polystyrenu a minerální vlny na dřevěné bednění, dřevotřískové 

desky. Šroub s vrtací špičkou EJOT Climadur-Dabo SW 8 R umožňuje přímou montáž bez 

předvrtání.  Provedení talíře zajišťuje spolehlivé spojení se stěrkovým tmelem. 

 U sádrovláknité desky je doporučená kotevní délka 20 až 30 mm. [10] 

 

 

11.6 Základní vrstva a výztužná skleněná síťovina 

 

 Před zahájením provádění základní vrstvy se zajistí ochrana navazujících, 

prostupujících a přiléhajících konstrukcí před znečištěním. Základní vrstva se provádí na 

vnějším povrchu tepelné izolace. Má zásadní vliv na zajištění mechanických vlastností, 

stability a životnosti zateplovacího systému. Základní vrstva se vytváří z lepícího tmelu 

DEKkleber a základní skleněné síťoviny R131. Před vytvořením základní vrstvy je nutné 

provést kontrolu povrchu tepelné izolace. Na povrchu nesmí být nerovnosti, které by mohly 

negativně ovlivnit vlastnosti dalších vrstev. Požadavek na rovinnost povrchu základní vrstvy 

je určen druhem omítky (provádění omítky není součástí technologického projektu). 

Doporučuje se, aby odchylka rovinnosti na 1 m délky nepřevyšovala hodnotu odpovídající 

velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. [10] 
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 Desky tepelné izolace a místa spojů přebrousíme, nečistoty vzniklé broušením je nutné 

odstranit. Základní vrstvu je nutno provést nejpozději do 14 dnů po nalepení polystyrénových 

desek. Pokud by byl tento interval překročen, musí se polystyrénové desky před provedením 

základní vrstvy zbrousit, aby se odstranila povrchová vrstva polystyrenu znehodnocená UV 

zářením. [10] 

 

 Na povrch tepelného izolantu se nanese zubovým hladítkem (10/10) tmel v tloušťce 

cca 4 mm. Shora se rozvine předem nastříhaná výztužná skleněná síťovina, jednotlivé pruhy 

se pokládají s přesahem nejméně 100 mm. Síťovina se zatlačí do měkké stěrky hladítkem 

a důkladně se uhladí. Celková tloušťka základní vrstvy musí být v souladu s výrobkovým 

listem použité stěrkové hmoty, minimálně však 2 mm. Všechny pracovní úkony na základní 

vrstvě se provádějí před jejím vytvrdnutím. Výztužná skleněná síťovina může být ve vrstvě 

tmelu lehce znatelná, v žádném případě však nesmí vystupovat na povrch. Výztužná skleněná 

síťovina má být v poloze 1/2 až 2/3 tloušťky základní vrstvy, blíže k vnějšímu povrchu, 

přičemž se požaduje minimální krytí vrstvou lepící hmoty tl. 1 mm, v místech přesahů 

síťoviny nejméně 0,5 mm. Pokud se v exponovaných místech konstrukcí provádí základní 

vrstva jako dvouvrstvá, je třeba provést druhou vrstvu do 2 dnů po realizaci první vrstvy. 

Síťovina se zpravidla pokládá ve svislých pruzích, délka přířezů obvykle odpovídá výšce 

patra lešení. [10] 

 

 Vyztužení detailů se provádí před realizací základní vrstvy v ploše.  Rohy se vyztužují 

nárožní lištou z hliníku, oceli nebo plastu s připevněnou síťkou ze skleněné síťoviny. Na roh 

naneseme armovací tmel a profil do něho zatlačíme. U méně namáhaných míst, například 

vysoko umístěné hrany, lze vyztužení provést zdvojením výztužné skleněné síťoviny, překrytí 

s výztužnou skleněnou síťovinou v ploše by mělo být cca 200 mm. U rohů okenních 

a dveřních otvorů se vždy základní vrstva zesiluje diagonálními obdélníky z výztužné 

skleněné síťoviny o rozměrech cca 450 x 250 mm pod úhlem 45. [10] 
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Obr. č. 14: Zesílení armovací vrsty v okolí okenního otvoru 

Zdroj: MATIČKA, Jan, et al. DEKTHERM : Montážní návod. [s.l.] : DEK, 2007. 80 s. [10] 

 

  Provádění omítek není součástí technologického postupu svislých konstrukcí 

obvodového  pláště. Provádění omítek může začít až po zatvrdnutí základní vrstvy. [10]  
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12 Kontrola kvality  

12.1 Kontrola kvality dřevěné rámové konstrukce a opláštění 

 

 Požadavky na jakost montáže dřevěných stavebních konstrukcí zpracovávají výrobní 

a montážní organizace formou předpisu pro určitý druh konstrukce dle norem řady ISO 9000.  

Kontrolní činnosti a zkoušky jakosti lze pro dřevěné nosné konstrukce přehledně rozčlenit 

v závislosti na postu prací ve výstavbovém projektu na tyto operace:  

 

- Prověrka projektové dokumentace: úplnost rozsahu a zapracování připomínek do 

projektové dokumentace 

 

- Převzetí pracoviště: dokončení betonového podkladu, zabezpečení kotevních prvků, 

výškové a směrové zaměření podkladových konstrukcí vizuální kontrolou 

a kontrolním měřením. 

 

- Kontrola řeziva před použitím: vlhkost, odstranění kůry, suky, trhliny, deformace, 

rozměry, délky, odklony vláken – vizuální kontrola, kontrolní měření – namátkové po 

ucelených částech. Požadovaná vlhkost dřeva dle projektové dokumentace. Při 

provádění zářezů v tesařských spojích se musí dbát, aby zbývající část průřezu 

neobsahovala lokální odklon vláken nebo velké suky. V místech spojů má být dřevo 

pokud možno bez trhlin, suků a oblin. Prvky, které vykazují nadměrná přetvoření, 

kroucení, trhliny nebo chybné lícování ve spojích je nutné vyloučit nebo opravit. 

 

- Nátěry a impregnace proti hnilobě, houbám a dřevokaznému hmyzu: atesty 

výrobců nátěrů a impregnačních látek. Dřevo a materiály na bázi dřeva je nutno 

chránit proti vlhkosti, hnilobě a nepříznivým vlivům způsoby předepsanými ve 

výrobní dokumentaci v souladu s normami (ČSN 49 0600). Zvýšenou pozornost je 

třeba zaměřit na ochranu povrchů v hotové konstrukci trvale nepřístupných, jako jsou 

styky, úložné plochy, zářezy, otvory nebo části v prostředí s dlouhodobě nebo střídavě 

zvýšenou vlhkostí.  
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- Způsob montáže a ochrana proti vlivům povětrnosti: v průběhu montáže musí být 

zabezpečena stabilita a bezpečnost montované konstrukce, montovaná konstrukce 

musí být zabezpečena proti mimořádně nepříznivým vlivům povětrnosti. Poloha styků 

a podrobnosti spojů musí být uvedeny ve výrobní dokumentaci. V zásadě platí: 

 u svorníkových spojů se pod hlavu a matici svorníku vkládají podložky, které mají 

dosedat v celé ploše, u hřebíkových spojů se hřebíky zarážejí kolmo k povrchu 

připojovaného prvku, při spojování dvou části se připojuje tenčí příze k tlustšímu. 

Vizuální kontrola. 

 

- Kontrola zhotovení prvků: vizuální kontrola, kontrolní měření. Je nutno kontrolovat 

jednotlivé dřevěné prvky, jejich tvar, délku, průřez, provedení zářezů pro spoje, 

dodatečné impregnace po zářezech a vady v místech spojů. 

 

- Montáž: Vizuální kontrola, staveniště musí být předáno v dohodnutém stavu před 

zahájením montáže dřevěné konstrukce. Na staveništi musí být konstrukce sestavena 

bez násilného vnikání jednotlivých částí tak, aby se zamezilo nadměrnému namáhání 

prvků a spojů. Na smontované dřevěné konstrukci má být co nejdříve proveden 

obvodový plášť za účelem ochrany proti povětrnostním účinkům. 

 

- Kontrola osazení dřevěných prvků dřevěné konstrukce: kontrola vzdálenosti, tvaru 

prvků, průřezů a rozmístění podpůrných a ztužujících prvků vizuální kontrola. Použitý 

způsob předmontáže a sestavení prvků musí zabezpečit jejich požadovaný tvar 

a rozměry dle výrobní dokumentace. Spojované části musí k sobě dobře lícovat ve 

spojích a stycích. Při zdvihání a montáži konstrukčních prvků nesmějí vznikat 

nežádoucí přídavná napětí. 

 

- Kontrola spojů: vizuálně kontrola namátkově po ucelených částech konstrukce. 
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12.2 Kontrola kvality vnějšího kontaktního zateplení 

 

 Je vhodné, aby zhotovitel vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému prokázal 

způsobilost pro provádění zateplovacích prací (předchozí reference, zaškolení výrobcem 

apod.) Kontrolu kvality prováděných prací zajišťuje průběžně technický dozor investora. 

Přejímá a kontroluje kvalitu vrstev, které budou následujícím procesem zakryty. Kontrola 

kvality prováděných prací je v průběhu a po dokončení realizace zaměřena zejména na: 

 

- Ověření kvality a přípravy podkladu: 

- dokonalé očištění povrchu, odstranění neúnosných a nesoudržných vrstev a vyrovnaní 

nerovnosti 

- kontrola polohy zakládacích lišt dle projektové dokumentace 

 

- Připevnění tepelné izolace: 

- tloušťka a druh tepelné izolace dle PD 

- dodržování správného způsobu nanášení a množství lepící hmoty 

- způsob pokládky desek v ploše a detailech 

- rovinnost povrchu tepelné izolace 

- způsob předvrtávání otvorů a osazování hmoždinek 

- použití vhodných hmoždinek 

- dodržení kotevního plánu 

 

- Provádění základní vrstvy: 

- dodržení tloušťky základní vrstvy 

- zakrytí výztužné skleněné síťoviny stěrkovou hmotou 

- dodržování přesahů výztužné skleněné síťoviny 

- řešení detailů (přídavné vyztužení základní vrstvy v rozích oken, používání profilů) 

- rovinnost základní vrstvy.  

 

- V průběhu provádění se kontrolují klimatické podmínky a technologické 

přestávky pro aplikaci jednotlivých druhů materiálů. 

 

- V průběhu realizace nesmí dojít k zatékání srážkové vody do tepelné izolace. 
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 Doporučená mezní odchylka pro rovinnost podkladu pro lepení a kotvení izolace je 

±20 mm/m. Nejmenší délky technologických přestávek při realizaci zateplovacího systému 

viz tabulka. 

 

Proces Délka technologické přestávky 

Penetrace podkladu  Lepení tepelné izolace 12-24 hodin 

Lepení tepelné izolace  Kotvení tepelné izolace 1 – 3 dny 

Realizace základní vrstvy  Penetrace základní vrstvy 3 – 5 dnů 

Penetrace základní vrstvy  nanesení omítky 12 – 24 hodin 

Nanesení omítky  Penetrace 1 den 

Penetrace omítky  Realizace nátěrů 12 hodin 

Vrstvy nátěrů  12 – 24 hodin 

Tab. č. 2: Technologické přestávky jednotlivých procesů 

Zdroj: MATIČKA, Jan, et al. DEKTHERM : Montážní návod. [s.l.] : DEK, 2007. 80 s. [10] 
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13 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

 Při montáži dřevěných konstrukcí jsou pracovníci ohroženi zejména ve výškách 

a v prostředí nad volnou hloubkou (nutnost dodržet příslušná ustanovení Vyhlášky 

č. 324/1990 Sb.). Montážní práce smějí provádět jen kvalifikovaní a zdraví pracovníci 

způsobilí pro montážní práce ve výšce. Musí mít potvrzení o této způsobilosti a musí být 

obeznámeni s bezpečnostními předpisy, které se týkají jejich pracovní náplně. Kromě 

bezpečnostních pásů musí pracovníci používat pomůcky individuální ochrany, jako jsou 

ochranné přilby, ochranné brýle, rukavice, bezpečnostní obuv s ocelovou špičkou a podrážkou 

bezpečnou proti hřebíkům. 

 

 Montážní práce především vyžadují opatření pro prevenci pracovních úrazů. 

Konstrukce je navržena tak, aby se zamezilo s ohledem na montážní postup a provádění spojů 

riziko úrazů.  

 

 Současné provádění jiných činností a prací bezprostředně pod úrovní montážních 

operací je nepřípustné, lze je povolit jen výjimečně pod zvláštním dozorem.  
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1 Zdůvodnění výběru stavebního pozemku a objektu 

 

Přáním investora je vybudovat nové bytové jednotky. Objekt je navržen jako dřevěný 

skelet, který je ekologický k životnímu prostředí. Objekt bytového domu s kavárnou je 

navržen vedle objektu školy (Vyšší odborná škola Havířov) a vedle menšího nákupního 

centra. Poblíž objektu se nachází řada panelových domů. Předpokládá se, že kavárna bude 

sloužit obyvatelům objektu, občanům bydlící v okolí i studentům ve chvílích volna. 

V blízkosti se nacházejí dvě zastávky MHD. 

 

 

2 Zhodnocení staveniště 

 

 Vymezené staveniště objektu předmětu této projektové dokumentace na pozemku je 

téměř pravidelného, obdélníkového tvaru. Před započetím výstavby je nutné provést demolici 

objektů na daných parcelách. Předmětné parcely jsou mírně svažité směrem k západu. Je 

nutné vybudovat příjezdové sítě. Inženýrské rozvody budou napojeny na stávající inženýrské 

sítě v okolí.  Výškové převýšení od paty do vrcholu svahu pozemku činí cca 2,0 m. 

Srovnávací rovina ± 0,000 = úroveň čisté podlahy 1NP je vztažena k výškové úrovni 296,00 

m. n. m. 

 

- Plocha staveniště             
  

- Obvod staveniště               

 

 

3 Doprava a přístup na staveniště 

 

 Pro přístup na staveniště po dobu výstavby bude zabrána část obslužná silnice sloužící 

k vedlejšímu objektu, který slouží jako výrobna pracovních a profesních oděvů.  
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4 Provozní část zařízení staveniště 

4.1 Pracoviště pro administrativu 

 

 Pro řízení stavby, provozní přípravu práce, kontrolní činnost a další nezbytnou 

administrativu na staveništi je navržen dočasný objekty typizované prostorových buněk firmy 

STG Trade s.r.o.  

 

 Pro vedoucího stavby a následné porady vedoucího stavby s mistry jednotlivých 

stavebních čet a profesí je navržena 1 typizovaná prostorová buňka o ploše 18,00 m
2
: 

 

- Označení: OK10  Obytný kontejner 10 se sanitou 

- Rozměry (d x š x v): 6055 x 2435 x 2800mm 

- Popis: obytný kontejner se sanitou, základní výbava včetně elektroinstalace 

- 1x dveře 810x1970 mm vnější 

- 1x dveře 800x1970 mm vnitřní 

- 1x okno 1200x1200 mm 

- 1x okno 600x600 mm 

- 1x elektroinstalace, vč. topení 

 

 Pro technické pracovníky, mistry a následné porady mistrů s jednotlivými pracovními 

četami je navržena 1 typizovaná prostorová buňka o ploše 18,00 m
2
: 

 

- Označení: OK10 „Obytný kontejner 10 se sanitou 

- Rozměry (d x š x v): 6055 x 2435 x 2800mm 

- Popis: obytný kontejner se sanitou, základní výbava včetně elektroinstalace 

- 1x dveře 810x1970 mm vnější 

- 1x dveře 800x1970 mm vnitřní 

- 1x okno 1200x1200 mm 

- 1x okno 600x600 mm 

- 1x elektroinstalace, vč. topení 
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4.2  Staveništní komunikace a doplňující objekty 

 

 Na východní straně staveniště je navržen vjezd na staveniště. Dočasná vozovka je 

navržena jako obratiště. Vozovka je vedena v dosahu staveništního jeřábu, aby byla zajištěna 

snadná manipulace s dováženým materiálem. Vozovka je navržena jako jednoproudová 

s nejužším místem širokým 3,0 m. Panelová vozovka se navrhuje bez podélného sklonu. 

Příčný sklon se navrhuje 2 %. Oblouk na vozovce je navržen R = 12 m pro dobré otáčení 

vozidel s přívěsy a návěsy.  Maximální dovolená rychlost pojezdu vozidel na staveništi je 

 10 km.hod
-1

.  

 

 Jako materiál na vybudování obratiště je zvolen silniční panel osazený do 

štěrkopískového lože tloušťky 100 mm, jehož rozměry jsou 1,0/3,0/0,15 m a 2,0/3,0/0,15 m. 

 

 Pod tělesem vozovky je již sejmuta ornice, podklad je nutné vyrovnat, vyspárovat 

a zhutnit.  

 

 Prostory, kde se zvažuje větší výskyt pracovníků, jako jsou sklady, šatny, 

administrativní prostory jsou také vydlážděny ze železobetonových panelů. 

 

 Prostory vymezené pro skladování materiálu a hlavní komunikační prostory okolo 

jeřábu jsou vysypány štěrkem a zhutněny.  
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4.3 Sklady a skládky 

 

Po dohodě investora, projektanta a přípraváře stavby bylo zvolena cyklická dodávka 

a postupná spotřeba materiálu, kde jedním cyklem byla zvolena vždy výstavba daného 

podlaží. Materiál pro konstrukce obvodového pláště bude tedy dodán a uskladňován ve třech 

cyklech. 

 

 

Graf č. 1: Cyklická dodávka a postupná spotřeba materiálu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pro skladování materiálu byl vymezen prostor na severovýchodní straně staveniště. 

Tento prostor je vhodný zejména díky návaznosti na přístup na staveniště a obratiště. 

V dosahu plochy skladování se také nachází pracovní plocha jeřábu. 

 

Materiál z lepeného lamelového dřeva a konstrukčního smrkového řeziva, bude 

uskladňován na volné prostranství na dřevěných europaletách, které leží na zhutněné vrstvy 

hrubého štěrku. Materiál je chráněn před nepříznivým počasím, především deštěm PE fólií. 

V případě navlhnutí dřevěných prvků je nutné pozastavit výstavbu a v žádném případě vlhké 

prvky nezabudovávat do objektu. Je dodržena podmínka, že kusový materiál se nebude vrstvit 

na větší výšku než 1,8 m.   
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- Orientační stanovení velikosti skladovací plochy pro dřevěné prvky: 

                   
  

                    
  

                   
  

                  
  

                   
  

                  
  

 

Materiál na bází dřeva (sádrovláknité desky Fermacell, dřevoštěpkové desky OSB) bude 

po převzetí na staveniště roztřízen a jeřábem vždy dopraven na dané podlaží výstavby. 

Rozmístěn bude tak, aby nedocházelo k zbytečnému namáhání stropní konstrukce. Materiál 

na bázi dřevěných hmot je přepravován na dřevěných EURO paletách, které jsou obaleny PE 

fólií. 

 

- Orientační stanovení velikosti skladovací plochy pro prvky z dřevní hmoty: 

                   
  

                   
  

                   
  

 

Tepelná izolace vkládána do rámové dřevěné konstrukce je dovážena stavbu v balících 

o třech kusech izolace o rozměrech 600/1000. Balíky jsou uloženy na dřevěných paletách 

a ještě obaleny PE fólií. Po přejímce zboží a roztřízení, budou jeřábem přepravy 

a uskladňovány přímo na stavbě.   

 

- Orientační stanovení velikosti skladovací plochy pro tepelnou izolace Rockwool: 

                          
  

                          
  

                          
  

 

Tepelná izolace z  polystyrenu, která slouží jako materiál pro kontaktní zateplovací 

systém, bude skladována na volné ploše na prostoru vymezeném pro skladování materiálu. 

Materiál bude dodáván na stavbu na paletách, které jsou chráněny PE fólií. Jedna paleta 

obsahuju 20 balení použitelných na plochu 4 m
2 

(desky o rozměru 1 x 0,5 m). 
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- Orientační stanovení velikosti skladovací plochy pro tepelnou izolace EPS Rigips: 

                          
  

                          
  

                         
  

 

Parozábrana je dodávána v rolích a bude skladována ve vnitřním skladě, spolu se 

sypkými hmotami v pytlích (výplňová malta Fermacell, Weber Dispersionkleber, sádrový 

tmel Fermacell). Je navržen zastřešený a uzavíratelný sklad o velikosti 14,74 m
2
. 

 

Pro uschování drobných ocelových prvků, sloužících jako spojovací materiál je navržen 

druhý zastřešený a uzavíratelný sklad o stejné velikosti. Do téhož skladu je možno uschovat 

pracovní pomůcky a nářadí (pila, bruska, vrtačka). 

 

- Označení: SK20   „Skladový kontejner 20“ 

- Vnější rozměry (d x š x v): 6055 x 2435 x 2591 mm 

- Konstrukce:  svařený ocelový rám, z hraněných 3-4 mm profilu, otvory pro lyžiny 

- Stěny, střecha, - venkovní obloženi: trapézový plech 1,5 mm 

- Podlaha: ocelový rýhovaný plech 3+1mm,  Varianta: 18 mm překližka 

- Rohy kontejnerů: ze 4 a 6 mm svařeného ocelového plechu 

- Vrata: dvoukřídlá vrata 2200x2250 mm, jištěna uzavíracími tyčemi (2x), 

- Manipulace: jeřáb nebo vysokozdvižný vozík 
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Spotřeba materiálu 1 NP 

Etapa Popis Materiál Výpočet Potřeba materiálu 
TD

S 

Těžký dřevěný skelet 

Sloupy LLD Gl36 h 0,25·0,25·3,05·57 10,865 m
3
 

Nosník LLD Gl36 h 0,25·0,25·2,75·84 14,438 m
3
 

Nosník LLD Gl36 h 0,25·0,25·5,75·8 2,875 m
3
 

O
b

vo
d

o
vý

 p
lá

šť
 

Rámová konstrukce Řezivo Dekwood KVH 180/60 0,18·0,06·860,0 9,286 m
3
 

Tepelná izolace stěn Rockwool Airrock LD 180 mm 
 

150,00 m
2
 

Parozábrana Jutafol N 140 
 

205,00 m
2
 

Vnější opláštění Fermacell  15 mm 
 

250,00 m
2
 

Vnitřní rošt Řezivo Dekwood KVH 50/60 0,05.0,06·860,0 2,50 m
3
 

 
OSB 18 

 
205,00 m

2
 

Vnitřní opláštění 
Fermacell 12,5 mm 

 
245,00 m

2
 

Fermacell 15,0 mm 
 

245,00 m
2
 

Zateplovací systém Rigips EPS 70F tl. 60 mm 
 

245,00 m
2
 

Spotřeba materiálu 2 NP 

Etapa Popis Materiál Výpočet Potřeba materiálu 

TD
S 

Těžký dřevěný skelet 

Sloupy LLD Gl36 h 0,25·0,25·2,75·57 9,799 m
3
 

Nosník LLD Gl36 h 0,25·0,25·2,75·84 14,438 m
3
 

Nosník LLD Gl36 h 0,25·0,25·5,75·8 2,875 m
3
 

O
b

vo
d

o
vý

 p
lá

šť
 

Rámová konstrukce Řezivo Dekwood KVH 180/60 0,18·0,06·755,0 8,180 m
3
 

Tepelná izolace stěn Rockwool Airrock LD 180 mm 
 

150,00 m
2
 

Parozábrana Jutafol N 140 
 

205,00 m
2
 

Vnější opláštění Fermacell 15 mm 
 

250,00 m
2
 

Vnitřní rošt Řezivo Dekwood KVH 50/60 0,05.0,06·755,0 2,50 m
3
 

 
OSB 18 

 
205,00 m

2
 

Vnitřní opláštění 
Fermacell 12,5 mm 

 
245,00 m

2
 

Fermacell 15,0 mm 
 

245,00 m
2
 

Zateplovací systém Rigips EPS 70F tl. 60 mm 
 

245,00 m
2
 

Spotřeba materiálu 3 NP 

Etapa Popis Materiál Výpočet Potřeba materiálu 

TD
S 

Těžký dřevěný skelet 

Sloupy LLD Gl36 h 0,25·0,25·2,75·38 6,531 m
3
 

Nosník LLD Gl36 h 0,25·0,25·2,75·50 8,594 m
3
 

Nosník LLD Gl36 h 0,25·0,25·5,75·9 3,234 m
3
 

O
b

vo
d

o
vý

 p
lá

šť
 

Rámová konstrukce Řezivo Dekwood KVH 180/60 0,18·0,06·615,0 6,646 m
3
 

Tepelná izolace stěn Rockwool Airrock LD 180 mm 
 

113,00 m
2
 

Parozábrana Jutafol N 140 
 

135,00 m
2
 

Vnější opláštění Fermacell 15 mm 
 

160,00 m
2
 

Vnitřní rošt Řezivo Dekwood KVH 50/60 0,05.0,06·615,0 1,845 m
3
 

 
OSB 18 

 
135,00 m

2
 

Vnitřní opláštění 
Fermacell 12,5 mm 

 
140,00 m

2
 

Fermacel 15,0 mm 
 

140,00 m
2
 

Zateplovací systém Rigips EPS 70F tl. 60 mm 
 

140,00 m
2
 

Tab. č. 1: Orientační spotřeba materiálu těžkého dřevěného skeletu a obvodového pláště 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5 Napojení staveniště na zdroje 

5.1 Stanovení potřeby vody pro staveniště 

 

- Voda nezbytná pro provozní účely      

   
     

      
 
       

      
              

Spotřeba vody za den     Sv = 90 l (odhad) 

Koeficient nerovnoměrnosti odběru    kn =1,5 

Čas, po který je voda odebírána    t =  8 h  

  

  

- Voda pro sociálně hygienické účely 

   
        

      
 
         

      
              

Koeficient nerovnoměrnosti odběru   kn=2,7 

Čas, po který je voda odebírána    t= 8 h  

Počet pracovníků     Pp= 20 pracovníků  (odhad) 

Norma spotřeby doby na osobu a den   Ns= 95 l 

 

- Voda pro protipožární účely 

        
   

 

 Množství vody pro protipožární účely se nestanovuje, neboť v dosahu 200 m od 

objektu je veřejný hydrant, který zajistí vydatnost, alespoň 3,3 l.s
-1

 po dobu jedné hodiny, což 

nahrazuje kapacitu staveništního hydrantu.  

   

- Celková potřeba vody pro staveniště      

-                                    
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5.2 Napojení a staveništní rozvod vody 

 

 Vodovodní přípojka je napojena na vodovodní řád na ulici Nad Terasou. Definitivní 

vodovodní přípojka je ukončena provizní vodoměrnou šachtou, z níž se vede rozvod vody pro 

zařízení staveniště. Provizorní vodoměrná šachta je navržena z betonových skruží o průměru 

800 mm a tloušťce stěny 80 mm. Výška vodoměrné šachty je 1 200 mm. Vodoměrná šachta je 

chráněna ocelovým poklopem. Po zhotovení stavby a zrušení zařízení staveniště se provizorní 

přípojka odstraní a dokončí se napojení na navrhovaný objekt. 

 

 

Obr. č. 1: Schéma provizorní vodoměrné šachty 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě [7] 

  

 

 Vodovodní síť zařízení staveniště je dimenzována jako větvová, rozvádějící vodu 

hlavním potrubím s rozbočkami k jednotlivým místům spotřeby. K rozvodům bude použito 

plastového potrubí, jež má malou hmotnost a snadnou montáž i demontáž. Pro zařízení 

staveniště je navržena hloubka vedení potrubí 500 mm pod terénem. Od koncových míst se 

voda rozvádí pomocí gumových hadic.  
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5.3 Odvodnění a kanalizace staveniště 

 

Před začátkem výstavby byla provedena kanalizační přípojka z ulice Nad Terasou, která 

už byla rozvedena pod základy a v suterénu objektu. Proto je možné odvedení srážkové vody 

a odpadních vod z objektů zařízení staveniště napojit již na existující svod kanalizace. 

 

Odpadní voda vzniklá ze stavebních procesů je znečištěna a proto se před jejím 

odvedením do kanalizační sítě doporučuje předčistit v sedimentační nádrži a v lapačích olejů 

a benzínu. 

 

 Vzhledem ke svažitosti terénu směrem na západ je po východní straně staveniště 

u oplocení proveden odvodňovací kanál ukončen ve vsakovacích jímkách. 
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5.4 Zajištění staveniště elektrickou energií 

 

- Propočet příkonu pro staveništní provoz 

       √(                )  (      )  

       √(                    )  (         )           

 

- Instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 

            

 

Stavební stroj Příkon elektromotoru 

Jeřáb Liebherr 20 H 10 kW 

Výtah nosnost 500 kg 4 kW 

Pokosová pila Dewalt 1,6 kW 

Ruční okružní pila Dewalt 3,8 kW 

Přímočará pila Dewalt 0,5 kW 

Příklepová vrtačka Dewalt 0,77 kW 

Kompresor 8 barů, pojízdný 28 kW 

Motorová řetězová pila 2,0 kW 

Elektrické ruční míchadlo 1,1 kW 

Celkem 51,67 kW 

Tab. č. 2: Příkony elektrických strojů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

- Instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 

           

 

Místnosti Plocha m
2
 Výkon W/m

2
 Výkon W 

Sklady 29,48 3 88,44 

Administrativní práce 35,41 13 460,33 

Šatny, WC, Sprchy 73,7 6 442,2 

Celkem   990,97 

Tab. č. 3: Osvětlení vnitřních prostor 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

- Instalovaný výkon vnějšího osvětlení       

        

 

 Na staveništi je vybudována část definitivní přípojky, která je ukončena rozvodnou 

skříní. Z této skříně se pro účely zařízení staveniště vede elektrický rozvod na dřevěných 

sloupech ve vzdálenostech cca 25 m.   
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6 Zajištění ochrany a bezpečnost provozu staveniště 

6.1 Oplocení staveniště 

 

 Celé staveniště je oploceno jako jedno pracoviště po celém svém obvodu. Je navržen 

systém mobilního oplocení firmy Tempoline. Základní plotový dílec má délku 2,5 m, výšku 

2,0 m, hmotnost 17 kg a povrch je upraven žárovým pozinkováním. Jižní a východní strana 

oplocení bude navíc kryta závěsnou stínící tkaninou. Tkanina má rozmístěné navěšovací 

otvory, které odpovídají velikosti jednotlivých plotových dílců. Neomezuje další manipulaci 

s plotovými dílci v průběhu stavební činnosti. Vlastnosti tkaniny: 14 kovových ok k uchycení, 

70% krytí, 40% propustnost větru, stabilizace proti UV záření, 100% polyetylen PE - HD, 

zdravotně nezávadná. 

 

 

Obr. č. 2: Plotový dílec a stínící tkanina 

Zdroj: Tempoline: Mobilní oplocení a zábrany [25] 

 

 Díky nízké hmotnosti a rozměrům plotových dílců 2,5 x 2,0 m se s dílcem snadno 

manipuluje a zkracuje se čas montáže a demontáže oplocení. Plotové dílce budou osazovány 

do předem připravených mobilních patek vyrobených jako vibrolisovaný betonový monolit se 

dvěma podélně zabudovanými vnitřními armaturami, které zvyšují pevnost a prodlužují 

životnost patky. Stěny nosné patky jsou zešikmeny, což zabraňuje otěru sousedních ploch při 

jejich přepravě. V podélné ose patky jsou umístěny dva průběžné otvory ve tvaru kónusu, do 

kterých se při montáži zasazují konce rámů plotových dílců.  Betonová patka je dlouhá 60 cm, 

široká 20 cm, vysoká 14 cm a váží 27 kg. Je dodávána na paletách o 50 kusech.  
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Obr. č. 3: Nosná patka a uchycovací spony 

Zdroj: Tempoline: Mobilní oplocení a zábrany [25] 

 

 Plotové dílce jsou zabezpečeny zajišťovací sponou, která je konstruována tak, aby 

snesla maximální dotažení vrátovým šroubem a zároveň zůstala tvarově stálá. Síla použitého 

materiálu je 2,5 mm. 

 

 

6.2 Vrátnice 

 

 Pro kontrolu vstupů a výstupů na staveniště je u hlavního vjezdu/vchodu navržena 

vrátnice. Vrátnice je navržena po pravé straně při vjezdu na staveniště a zajišťuje vrátnému 

vyhovující dohled při příjezdu vozidel zásobování i při pohybu pracovníků. Vrátnice také 

slouží jako kancelář a skladníkovi a jako objekt pro ostrahu objektu mimo pracovní dobu.  

 

 

6.3 Zařízení pro protipožární ochranu 

 

 Vzhledem k ohrožení života pracujících a možnosti vzniku značných materiálních 

škod při eventuálním požáru na staveništi jsou zapotřebí protipožární opatření dle  

ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb, ČSN 73 0821 – požární odolnost stavebních 

konstrukcí a další navazující předpisy: 

 

- zabránění šíření požáru uvnitř objektu a mezi objekty, 

- umožněn účinný zásah hasičskému sboru, 

- možnost bezpečně a rychle evakuovat osoby z prostoru staveniště. 
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 Vzhledem k nedalekému veřejnému hydrantu se nenavrhuje na staveništi staveništní 

hydrant. Na staveništi se pouze uchovávají hasící přístroje s pěnovou a práškovou náplní. 

Tyto přístroje jsou skladovány ve skladu a v kanceláři stavbyvedoucího.  

 

6.4 Zařízení pro bezpečný provoz na staveništi 

 

 Návrh zařízení staveniště je navržen, aby byl přehledný a bezpečný, ale zároveň 

pružný a fungující. Křížení různorodých komutací je omezeno na minimum. Jeřáb je umístěn 

tak, aby neomezoval v pohybu. Platí zde také zákaz nesení břemen nad sociálními a správními 

objekty zařízení staveniště.  

 

 Vjezd na staveniště je napojen na méně frekventovanou veřejnou obslužnou 

komunikaci a označen piktogramem – Nepovolaným vstup zakázán.  

 

 Obecně platí na staveništi zákon č.324/90 Sb. O bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních pracích.   
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7 Výrobní část zařízení staveniště 

 

 Na staveništi je navržena tesařská dílna, která je přilehlá ke skladu. Dílna slouží ke 

zkracování konstrukčního řeziva na požadované rozměry.  Dílna se navrhuje otevřená, neboť 

se předpokládá, že při nepříznivých klimatických vlivem, především dešti bude stavba 

pozastavena. Dílna je vybavena pracovním strojem a řezacím nářadím. Nepoužívané nářadí se 

bude skladovat ve skladu s ocelovými spojovacími prostředky. V dílně se vždy připraví 

průřezy rámové konstrukce vhodné délky, které se naskládají na paletu, ukotví a jeřábem 

přenesou k místu použití v daném podlaží. Dílna se navrhuje na prostoru 5 x 3 m. 
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8 Sociální a hygienické objekty zařízení staveniště 

8.1 Sociální objekty 

 

 Na staveništi se nenavrhuje ubytovna, ani jídelna. Předpokládá se, že se pracovníci 

budou stravovat v nedalekém restauračním zařízení, přičemž od zaměstnavatele obdrží 

poukazy na stravování, jako součást zaměstnaneckých benefitů. 

 

 Na staveništi se navrhuje jedna prostorová mobilní buňka, která slouží ke 

shromažďování pracovníků o pauze. Buňka slouží jako jednoduchá kuchyňka s rychlovarnou 

konvicí, mikrovlnou troubou ohřevu svačiny, stoly a židlemi.  

 

- Označení: OK01 Obytný kontejner 20 

- Rozměry (d x š x v): 6055 x 2435 x 2800mm 

- Popis: základní výbava včetně elektroinstalace 

- 1x dveře 810x1970 mm vnější 

- 1x okno 1200x1200 mm 

- 1x elektroinstalace, vč. topení 

 

8.2 Objekty hygienického zařízení 

 

K převlékání zaměstnanců do pracovních oděvů a zpětně se navrhují dvě prostorové 

mobilní buňky. Je dodržena podmínka, že na jednoho pracovníka připadá 1,25 m
2
. Tyto 

prostory jsou vyhovující až pro 22 zaměstnanců pracujících na jedné směně. Interiér šaten je 

vybaven dvoudílnými uzamykatelnými skříňkami a lavicemi.  

 

 Označení: OK01 Obytný kontejner 20 

 Rozměry (d x š x v):: 6055 x 2435 x 2800mm 

 Popis: základní výbava včetně elektroinstalace 

 1x dveře 810x1970 mm vnější 

 1x okno 1200x1200 mm 

 1x elektroinstalace, vč. topení 
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 Na šatny navazují na 2 prostorové mobilní buňky umýváren. Jedna buňka je navržena 

se 4 WC kabinami, 3 pisoáry a dvěma umyvadly. Druhá buňka je navržena se 4 sprchami 

a dvěma velkými umyvadly se 6 vodními bateriemi.  

 

- Označení: SAN20-02  WC kontejner 

- Rozměry (d x š x v): 6055 x 2435 x 2800mm 

- Popis: základní výbava 

- 4x WC 

- 3x pisoár  2x umyvadlo 

- 1x bojler 10l 

- 1x elektroinstalace, vč. vytápění 

 

- Označení: SAN20-03  Sprchový kontejner 

- Rozměry (d x š x v): 6055 x 2435 x 2800mm 

- Popis: základní výbava 

- 4x sprchovací kout 

- 2x umývací žlab 

- 2x bojler 180l 

- 1x elektroinstalace, vč. vytápění 
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1 Návrh a umístění jeřábu 

1.1 Půdorysná velikost, výška a uspořádání objektu 

 

 Objekt je tvořen jednou kompaktní hmotou půdorysného tvaru L. Poslední podlaží je 

odsazené a dává vzniknout střešním terasám. Objekt je navržen na půdorysné ploše  

24 x 24 metrů, ze kterého je vyjmut čtverec o rozměrech 12 x 12 m, tak aby vyšel půdorysný 

tvar L. Výška objektu je 10,120 m.  

 

 

1.2 Charakter konstrukce objektu 

 

 Hlavní nosná konstrukce je navržena jako dřevěný skelet z lepeného lamelového dřeva 

třídy GL36, která dodržuje osové vzdálenosti původní stavby. Většina nosných sloupů je 

osově vzdálena 3,0 m. Průřez nosných sloupů je 250 x 250 mm. Pouze v prostorech, kde je 

navržena velkoprostorová dispozice, je osová vzdálenost sloupů 6,0 m. Dodavatel nosných 

sloupů bude firma Cecolegno, s.r.o. Na vnější straně je sloup ošetřen patřičným difuzním 

nátěrem, vnitřní strana je ošetřena nátěrem s vysokým difuzním odporem.  

 

 

1.3 Druh přepravovaného materiálu a jeho množství 

 

 Jeřáb bude sloužit především při montáži nosné konstrukce objektu – těžkého 

dřevného skeletu. Bude taktéž použit při přemisťování materiálů (desky Fermacell, tepelné 

izolace) na paletách na dané podlaží. Spotřeba materiálu je uvedena ve Stavebně 

technologickém projektu, textové zprávě zařízení staveniště.  

 

 

1.4 Charakter staveniště a umístění na staveništi 

 

Objekt je tvaru písmene L. Z tohoto důvodu je výhodné navrhnout hlavní zvedací 

mechanismus výstavby do prostoru vnitřního rohu písmene L, kde bude mít patřičný funkční 

rádius na celý objekt, aniž by se musel přemísťovat.  
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1.5 Výpis základních nosných prvků stavby 

 

 Nejvzdálenější prvek 

Sloup   Rozměry 250 x 250 x 3050 mm 

 Hmotnost 90 kg (450 kg/m
3
) 

 Vzdálenost od jeřábu 21,4 m 

 Výška od 1NP 0,0 m 

Tab. č. 1: Nejvzdálenější prvek 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 Nejbližší prvek 

Sloup   Rozměry 250 x 250 x 3050 mm 

 Hmotnost 90 kg (450 kg/m
3
) 

 Vzdálenost od jeřábu 6,1 m 

 Výška od 1NP 0,0 m 

Tab. č. 2: Nejbližší prvek 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 Nejvyšší a nejtěžší prvek 

Nosník   Rozměry 250 x 250 x 5750 mm 

 Hmotnost 170 kg (450 kg/m
3
) 

 Vzdálenost od jeřábu 13,4 m 

 Výška od 1NP 9,0 m 

Tab. č. 3: Nejvyšší a nejtěžší prvek 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2 Varianta 1: rychlo-stavební jeřáb Liebherr 13 H 

 

 Výrobková řada H se vyznačuje, díky použité hydraulice, jednoduchou obsluhou. 

Hydraulický systém na věži a vykládacím ramenu zajišťuje rychlé nastavení do pracovní 

polohy. Skládací věž má pevné, těsně svařené stěny. [26] 

 

Technická data 

Norma EN 14439:2009-C25 

Počet pojezdných koček 2 

Maximální hmotnost břemen 1 500 kg 

Maximální hmotnost břemene při maximální dosahu 500 kg 

Maximální zdvižná výška 16 m 

Nadvýšení ramene 20 ° 

Zalomení ramena 160 ° 

Rozměry základny 3,4 m x 3,4 m 

Otočný poloměr 1,85 m 

 

Pracovní poloměr                                                                        Zvedací kapacita 

10,4 m 1 500 kg 

20,0 m 600 kg 

22,0 m 500 kg 

Tab. č. 4: Technická data jeřábu Liebherr 13 H 

Zdroj: Liebherr [online]. 2010 [cit. 2010-10-28]. Dostupné z WWW: <www.liebherr.com>.[26] 

 

 

Finanční náročnost 

Pronájem do 2 kalendářních měsíců 940 Kč za den 

 28 000 za měsíc 

Pronájem do 4 kalendářních měsíců 870 Kč za den 

 26 000 Kč za měsíc 

Pronájem nad 4 kalendářní měsíce 700 Kč za den 

 21 000 Kč za měsíc 

Ceny nezahrnují dopravu, montáž a demontáž 

Tab. č. 5: Finanční náročnost jeřábu Liebherr 13 H 

Zdroj: Kranimex [online]. 2010 [cit. 2010-10-28]. Dostupné z WWW: <www.kranimex.cz>. [27] 
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3 Varianta 2: Autojeřáb Tatra AD 20 T 

 

 Autojeřáb AD 20 T s čtyřdílným teleskopickým výložníkem a stavebním nástavcem je 

určený pro střední stavební a montážní práce, a to i v náročném terénu. Autojeřáb je 

instalován na osvědčeném vynikajícím podvozku TATRA T-815 P 14 26 208 6 x 6. [28] 

 

 

Technická data 

Délka 9 400 mm 

Šířka 2 500 mm 

Výška 3 850 mm 

Šířka s vys. Opěrami 5 550 mm 

Celková hmotnost 26 630 kg 

Nosnost 20 000 kg 

Délka základního výložníku – zasunutý 7 800 mm 

Délka základního výložníku – vysunutý 21 300 mm 

Délka výložníku s nástavci 27 800 mm 

Max. zdvih jeřábového háku 29 000 mm 

Hydraulická soustava 1 obvod na podvozku, 

2 obvody na pojízdném vršku 

Bezpečnostní zařízení Ano 

Ovládání Mechanické, čtyřpákové ovládání rozvaděčů s posilováním 

Typ podvozku TATRA T-815 P 25 26 208 6x6 

Výkon motoru 208 kW 

Maximální dopravní rychlost 70 km/hod 

Tab. č. 6: Technická data autojeřábu AD 20 T 

Zdroj: Jeřábnické práce [online]. 2010 [cit. 2010-10-28].  Dostupné z WWW: <http://www.jerabnicke-

prace.cz/autojeraby/ad-20t.htm>.[28] 

 

 

Cena půjčovného 

Cena za započatou hodinu 600 Kč 

Odhad ceny za měsíc (20 dní x 8hodin) 96 000 Kč 

Cena je bez dopravy  

Při dlouhodobém pronájmu je nutné připočítat slevu  

Tab. č. 7: Finanční náročnost autojeřábu AD 20 T 

Zdroj: Jeřábnické práce [online]. 2010 [cit. 2010-10-28].  Dostupné z WWW: <http://www.jerabnicke-

prace.cz/autojeraby/ad-20t.htm>.[28] 
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Obr. č. 1: Autojeřáb AD 20 T 

Zdroj: Jeřábnické práce [online]. 2010 [cit. 2010-10-28].  Dostupné z WWW: <http://www.jerabnicke-

prace.cz/autojeraby/ad-20t.htm>.[28] 

 

 

Obr. č. 2: Diagram nosnosti autojeřábu AD 20 T 

 Zdroj: Jeřábnické práce [online]. 2010 [cit. 2010-10-28].  Dostupné z WWW: <http://www.jerabnicke-

prace.cz/autojeraby/ad-20t.htm>.[28] 
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4 Zhodnocení variant a výběr jeřábu 

 

 Z finančního hlediska je výhodnější pronájem rychlo-stavitelného jeřábu od firmy 

Liebherr. Při plnění závazného harmonogramu stavebních prací je potřeba jeřábu na stavbě 

cca. 90 dní, tj. 3 měsíce. V tomto případě by vyšla cena jeřábu Liebherr 13 H za pronájem na 

3 měsíce byla 78 000 Kč, kde je nutné připočíst dopravu, montáž a demontáž. Cenu za 

pronájem autojeřábu AD 20 T nelze jednoznačně stanovit. Základní sazba je 600 Kč za 

započatou hodinu. V tomto případě by byla cena za pronájem autojeřábu 288 000 Kč za 90 

dnů. Nicméně je nutné počítat se slevou, která je dána pronájemci při dlouhodobém pronájmu. 

Tato sleva není fixní, ale pronajímatel ji stanovuje individuálně pro každého nájemce zvlášť. 

Odhadem jsem slevu stanovil na 50 %. V takovém případě by byla cena za pronájem 

autojeřábu 172 800 Kč. Porovnáním obou slev je tedy patrné, že pronájem rychlo-stavitelného 

jeřábu Liebherr 13H je jednoznačně menší. A doporučuje se z finančních nákladů využít 

pronájmu rychlo-stavitelného jeřábu Liebherr 13 H.  

 

 Je nutné ještě zdůraznit, že oba jeřáby jsou srovnatelně stejně výkonné a využitelné 

pro výstavbu daného objektu. Nicméně při posouzení plochy potřebné pro provoz jeřábu, je 

patrné, že jeřáb Liebherr 13 H potřebuje plochu 3,4 x 3,4 m a autojeřáb AD 20 T 9,4 x 5,5 m. 

Z nároků na prostor se tedy doporučuje jeřáb Liebherr 13 H. 

  

 



ID Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení

1 Bytový dům (Dřevostavba) 192 dny 1.2. 11 26.10. 11

2 Převzetí staveniště dle SoD a zahájení stavby 1 den 1.2. 11 1.2. 11

3 Přípravné práce na staveništi 19 dny 2.2. 11 28.2. 11

4 Zprovoznit dočasný zdroj elektrické energie 3 dny 2.2. 11 4.2. 11

5 Zprovoznit dočasný rozvod vody 4 dny 7.2. 11 10.2. 11

6 Zaměřit nivelační body 2 dny 11.2. 11 14.2. 11

7 Připravit povrch staveniště  upravit povrch, postavit plot 7 dny 15.2. 11 23.2. 11

8 Zprovoznit kancelář stavby 3 dny 24.2. 11 28.2. 11

9 Urovnání povrchu staveniště, technické vybavení 7 dny 1.3. 11 9.3. 11

10 Vyčištění staveniště, odstranění porostů a kamenů 3 dny 1.3. 11 3.3. 11

11 Vydláždit přístup na staveniště 3 dny 4.3. 11 8.3. 11

12 Instalovat odvodnění 1 den 4.3. 11 4.3. 11

13 Provést konečné urovnání staveniště 1 den 9.3. 11 9.3. 11

14 Zemní práce 10 dny 10.3. 11 23.3. 11

15 Postavit vytyčovací lavičky a vytyčit půdorys 2 dny 10.3. 11 11.3. 11

16 Hloubení nezapažené jámy 5 dny 14.3. 11 18.3. 11

17 Hloubení základových pásů a patek 2 dny 21.3. 11 22.3. 11

18 Ruční dočištění základů 1 den 23.3. 11 23.3. 11

19 Základy 15 dny 24.3. 11 13.4. 11

20 Úprava podloží  základové spáry 1 den 24.3. 11 24.3. 11

21 Postavit bednění pro základové pásy a patky 2 dny 25.3. 11 28.3. 11

22 Osazení výztuže patek 1 den 29.3. 11 29.3. 11

23 Betonáž základových pásů 2 dny 29.3. 11 30.3. 11

24 Betonáž základových patek 1 den 30.3. 11 30.3. 11

25 Odstranění bednění základových pásů 1 den 6.4. 11 6.4. 11

26 Odstranění bednění základových patek 1 den 7.4. 11 7.4. 11

27 Zhutnění povrchu, zhutnění štěrkopísku pro pod. beton 2 dny 8.4. 11 11.4. 11

28 Betonáž podkladního betonu 2 dny 12.4. 11 13.4. 11

29 Hrubá spodní stavba 1PP 38 dny 18.4. 11 8.6. 11

30 Položení svislé izolace proti vodě 2 dny 18.4. 11 19.4. 11

31 Zřízení bednění betonových sloupů 1 den 20.4. 11 20.4. 11

32 Osazení výztuže sloupů 1 den 21.4. 11 21.4. 11

33 Betonáž betonových sloupů 4 dny 22.4. 11 27.4. 11

34 Odstranění bednění betonových sloupů 1 den 4.5. 11 4.5. 11

35 Zřízení bednění nosníků a průvlaků 2 dny 5.5. 11 6.5. 11

36 Osazení výztuže vodorovných nosníků a průvlaků 1 den 9.5. 11 9.5. 11

37 Betonáž vodorovných nosníků a průvlaků 2 dny 10.5. 11 11.5. 11

38 Odstranění bednění vodorovných nosníků a průvlaků 1 den 16.5. 11 16.5. 11

39 Vyzdění skeletu - Porotherm 30 P+ D na MVC 5 6 dny 17.5. 11 24.5. 11

40 Zřízení bednění stropu 1PP 3 dny 25.5. 11 27.5. 11

41 Osazení výztuže stropu 1PP 2 dny 30.5. 11 31.5. 11

42 Betonáž stropu 1PP 2 dny 1.6. 11 2.6. 11

43 Svislé izolace proti vodě 2 dny 3.6. 11 6.6. 11

44 Svislá tepelná izolace spodní stavby 1 den 7.6. 11 7.6. 11

45 Zásyp stavební jámy 1 den 8.6. 11 8.6. 11

46 Příprava kotev pro TDS 1 den 1.6. 11 1.6. 11

47 Hrubá vrchní stavba 1NP 12 dny 10.6. 11 27.6. 11

48 Osazení dřevěných sloupů a podélných nosníků z LLD 1 den 10.6. 11 10.6. 11

49 Výroba a montáž dřevěných rámů 1NP 1 den 13.6. 11 13.6. 11

50 Přibití OSB, vložení tepelné izolace 1 den 14.6. 11 14.6. 11

51 Vnější opláštění 1 den 15.6. 11 15.6. 11

52 Montáž roštu + vnitřní opláštění 1 den 16.6. 11 16.6. 11

53 Zhotovení a osazení stropnic 3 dny 14.6. 11 16.6. 11

54 Osazení roštu stropní konstrukce 1 den 21.6. 11 21.6. 11

55 Vložení tepelné izolace stropu 1 den 22.6. 11 22.6. 11

56 Záklop na stropní konstrukci 1NP 1 den 23.6. 11 23.6. 11

57 Montáž schodiště 1PP + 1NP 2 dny 24.6. 11 27.6. 11

58 Hrubá vrchní stavba 2NP 10 dny 28.6. 11 11.7. 11

59 Osazení dřevěných sloupů a podélných nosníků z LLD 1 den 28.6. 11 28.6. 11

60 Výroba a montáž dřevěných rámů 2NP 1 den 29.6. 11 29.6. 11

61 Přibití OSB, vložení tepelné izolace 1 den 30.6. 11 30.6. 11

62 Vnější opláštění 1 den 1.7. 11 1.7. 11

63 Montáž roštu + vnitřní opláštění 1 den 4.7. 11 4.7. 11

64 Zhotovení a osazení stropnic 3 dny 30.6. 11 4.7. 11

65 Osazení roštu stropní konstrukce 1 den 5.7. 11 5.7. 11

66 Vložení tepelné izolace stropu 1 den 6.7. 11 6.7. 11

67 Záklop na stropní konstrukci 2NP 1 den 7.7. 11 7.7. 11

68 Montáž schodiště 2NP 2 dny 8.7. 11 11.7. 11

69 Hrubá vrchní stavba 3NP 9 dny 12.7. 11 22.7. 11

70 Osazení dřevěných sloupů a podélných nosníků z LLD 1 den 12.7. 11 12.7. 11

71 Výroba a montáž dřevěných rámů 3NP 1 den 13.7. 11 13.7. 11

72 Přibití OSB, vložení tepelné izolace 1 den 14.7. 11 14.7. 11

73 Vnější opláštění 1 den 15.7. 11 15.7. 11

74 Montáž roštu + vnitřní opláštění 1 den 18.7. 11 18.7. 11

75 Zhotovení a osazení stropnic 2 dny 19.7. 11 20.7. 11

76 Osazení roštu stropní konstrukce 1 den 21.7. 11 21.7. 11

77 Záklop na stropní konstrukci 3NP 1 den 22.7. 11 22.7. 11

78 Zastřešení 12 dny 25.7. 11 9.8. 11

79 Dřevěná konstrukce atiky 2 dny 25.7. 11 26.7. 11

80 Položení hydroizolace, spádové vrstvy a tepelné izolace 5 dny 27.7. 11 2.8. 11

81 Položení střešní fólie a instalace vtoků 5 dny 3.8. 11 9.8. 11

82 Provádění příček a hrubých instalací 15 dny 10.8. 11 30.8. 11

83 Hrubé instalace - voda, plyn, elektro, kanalizace 15 dny 10.8. 11 30.8. 11

84 Osazení výplní oken a dveří 14 dny 10.8. 11 29.8. 11

85 Instalace podhledů 10 dny 10.8. 11 23.8. 11

86 Provádění vnitřních omítek a potěrů 15 dny 24.8. 11 13.9. 11

87 Povrchová úprava vnitřních stěn 8 dny 24.8. 11 2.9. 11

88 Povrchová úprava podhledů 7 dny 5.9. 11 13.9. 11

89 Provádění podlah, povrchů a technologie 26 dny 24.8. 11 28.9. 11

90 Provádění podlah 1PP 5 dny 14.9. 11 20.9. 11

91 Montáž parkovacího systému 1PP 3 dny 21.9. 11 23.9. 11

92 Podlahové vytápění 1NP,2NP,3NP 5 dny 24.8. 11 30.8. 11

93 Provádění podlah 1NP,2NP,3NP 10 dny 31.8. 11 13.9. 11

94 Instalace kotelny 1 den 28.9. 11 28.9. 11

95 Vnitřní kompletace 17 dny 5.9. 11 27.9. 11

96 Provádění obkladů a dlažeb 4 dny 5.9. 11 8.9. 11

97 Instalace vnitřního vybavení 10 dny 14.9. 11 27.9. 11

98 Vnejší úpravy, fasáda 37 dny 5.9. 11 25.10. 11

99 Provádění vnějšího zateplovacího systému 14 dny 5.9. 11 22.9. 11

100 Provedení penetrace a vnější omítky 10 dny 23.9. 11 6.10. 11

101 Stavba konstrukce pro rampu a její montáž 10 dny 6.10. 11 19.10. 11

102 Vnější dokončovací a sadové úpravy 4 dny 20.10. 11 25.10. 11

103 Dokončení stavby- předání a převzetí stavby 1 den 26.10. 11 26.10. 11

Dodavatel

Dodavatel elektroinstalačních prací

Dodavatel instalačních prací

Skupina geodetů

Dodavatel zemních prací

Skupina dělníků dodavatele

Dodavatel zemních prací

Dodavatel zemních prací

Dodavatel instalačních prací

Dodavatel zemních prací

Dodavatel zemních prací, geodet

Obsluha strojů, řidiči, pomocní dělníci

Obsluha strojů, řidiči, pomocní dělníci

Kopáči, pomocní dělníci

Kopáči, pomocní dělníci

Tesaři

Armovači

Betonáři

Betonáři

Tesaři

Tesaři

Pomocní dělníci

Betonáři

Izolatéři

Tesaři

Armovači

Betonáři

Tesaři

Tesaři

Armovači

Betonáři

Tesaři

Zedníci

Tesaři

Armovači

Betonáři

Izolatéři

Izolatéři

Kopá

Zámečníci
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ID Název úkolu Doba
trvání

1 Bytový dům (Dřevostavba) 192 dny

2 Převzetí staveniště dle SoD a zahájení stavby 1 den

3 Přípravné práce na staveništi 19 dny

4 Zprovoznit dočasný zdroj elektrické energie 3 dny

5 Zprovoznit dočasný rozvod vody 4 dny

6 Zaměřit nivelační body 2 dny

7 Připravit povrch staveniště  upravit povrch, postavit plot 7 dny

8 Zprovoznit kancelář stavby 3 dny

9 Urovnání povrchu staveniště, technické vybavení 7 dny

10 Vyčištění staveniště, odstranění porostů a kamenů 3 dny

11 Vydláždit přístup na staveniště 3 dny

12 Instalovat odvodnění 1 den

13 Provést konečné urovnání staveniště 1 den

14 Zemní práce 10 dny

15 Postavit vytyčovací lavičky a vytyčit půdorys 2 dny

16 Hloubení nezapažené jámy 5 dny

17 Hloubení základových pásů a patek 2 dny

18 Ruční dočištění základů 1 den

19 Základy 15 dny

20 Úprava podloží  základové spáry 1 den

21 Postavit bednění pro základové pásy a patky 2 dny

22 Osazení výztuže patek 1 den

23 Betonáž základových pásů 2 dny

24 Betonáž základových patek 1 den

25 Odstranění bednění základových pásů 1 den

26 Odstranění bednění základových patek 1 den

27 Zhutnění povrchu, zhutnění štěrkopísku pro pod. beton 2 dny

28 Betonáž podkladního betonu 2 dny

29 Hrubá spodní stavba 1PP 38 dny

30 Položení svislé izolace proti vodě 2 dny

31 Zřízení bednění betonových sloupů 1 den

32 Osazení výztuže sloupů 1 den

33 Betonáž betonových sloupů 4 dny

34 Odstranění bednění betonových sloupů 1 den

35 Zřízení bednění nosníků a průvlaků 2 dny

36 Osazení výztuže vodorovných nosníků a průvlaků 1 den

37 Betonáž vodorovných nosníků a průvlaků 2 dny

38 Odstranění bednění vodorovných nosníků a průvlaků 1 den

39 Vyzdění skeletu - Porotherm 30 P+ D na MVC 5 6 dny

40 Zřízení bednění stropu 1PP 3 dny

41 Osazení výztuže stropu 1PP 2 dny

42 Betonáž stropu 1PP 2 dny

43 Svislé izolace proti vodě 2 dny

44 Svislá tepelná izolace spodní stavby 1 den

45 Zásyp stavební jámy 1 den

46 Příprava kotev pro TDS 1 den

47 Hrubá vrchní stavba 1NP 12 dny

48 Osazení dřevěných sloupů a podélných nosníků z LLD 1 den

49 Výroba a montáž dřevěných rámů 1NP 1 den

50 Přibití OSB, vložení tepelné izolace 1 den

51 Vnější opláštění 1 den

52 Montáž roštu + vnitřní opláštění 1 den

53 Zhotovení a osazení stropnic 3 dny

54 Osazení roštu stropní konstrukce 1 den

55 Vložení tepelné izolace stropu 1 den

56 Záklop na stropní konstrukci 1NP 1 den

57 Montáž schodiště 1PP + 1NP 2 dny

58 Hrubá vrchní stavba 2NP 10 dny

59 Osazení dřevěných sloupů a podélných nosníků z LLD 1 den

60 Výroba a montáž dřevěných rámů 2NP 1 den

61 Přibití OSB, vložení tepelné izolace 1 den

62 Vnější opláštění 1 den

63 Montáž roštu + vnitřní opláštění 1 den

64 Zhotovení a osazení stropnic 3 dny

65 Osazení roštu stropní konstrukce 1 den

66 Vložení tepelné izolace stropu 1 den

67 Záklop na stropní konstrukci 2NP 1 den

68 Montáž schodiště 2NP 2 dny

69 Hrubá vrchní stavba 3NP 9 dny

70 Osazení dřevěných sloupů a podélných nosníků z LLD 1 den

71 Výroba a montáž dřevěných rámů 3NP 1 den

72 Přibití OSB, vložení tepelné izolace 1 den

73 Vnější opláštění 1 den

74 Montáž roštu + vnitřní opláštění 1 den

75 Zhotovení a osazení stropnic 2 dny

76 Osazení roštu stropní konstrukce 1 den

77 Záklop na stropní konstrukci 3NP 1 den

78 Zastřešení 12 dny

79 Dřevěná konstrukce atiky 2 dny

80 Položení hydroizolace, spádové vrstvy a tepelné izolace 5 dny

81 Položení střešní fólie a instalace vtoků 5 dny

82 Provádění příček a hrubých instalací 15 dny

83 Hrubé instalace - voda, plyn, elektro, kanalizace 15 dny

84 Osazení výplní oken a dveří 14 dny

85 Instalace podhledů 10 dny

86 Provádění vnitřních omítek a potěrů 15 dny

87 Povrchová úprava vnitřních stěn 8 dny

88 Povrchová úprava podhledů 7 dny

89 Provádění podlah, povrchů a technologie 26 dny

90 Provádění podlah 1PP 5 dny

91 Montáž parkovacího systému 1PP 3 dny

92 Podlahové vytápění 1NP,2NP,3NP 5 dny

93 Provádění podlah 1NP,2NP,3NP 10 dny

94 Instalace kotelny 1 den

95 Vnitřní kompletace 17 dny

96 Provádění obkladů a dlažeb 4 dny

97 Instalace vnitřního vybavení 10 dny

98 Vnejší úpravy, fasáda 37 dny

99 Provádění vnějšího zateplovacího systému 14 dny

100 Provedení penetrace a vnější omítky 10 dny

101 Stavba konstrukce pro rampu a její montáž 10 dny

102 Vnější dokončovací a sadové úpravy 4 dny

103 Dokončení stavby- předání a převzetí stavby 1 den

i

či, pomocní dělníci

Tesaři, zámečníci, dělníci

Tesaři

Tesaři,izolatéři, pomocní dělníci

Tesaři, dělníci

Izolatéři, dělníci, tesaři

Tesaři, zámečníci

Tesaři
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Dodavatel schodiště
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Tesaři, zámečníci

Tesaři

Izolatéři
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Tesaři
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Dodavatel oken a dveří
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Omítači

Omítači
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Dodavatel parkovacího systému

Topenáři, izolatéři

Podlaháři

Dodavatel vybavení kotelny, topenáři

Obkladači, podlaháři

Dodavatelé vnitřnho vybavení

Izolatéři

Omítkáři

Dodavatel rampy
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1 Popis konstrukce 

 

 Vnější obvodové konstrukce objektu je navrţeno vyzdít z cihel Porotherm 44 P+D 

vyzděných na tepelně izolační maltu Porotherm TM. Na vnější stranu konstrukce bude 

aplikován podkladní nátěr weber.podklad A, který zvýší přídrţnost následných úprav před 

lepením izolačního materiálu EPS Rigips 70 F tloušťky 60 mm. Izolační desky z EPS budou 

lepeny k podkladu materiálem Dekkleber. Před nanesením omítku bude na povrch tepelné 

izolace EPS Rigips 70 F aplikována vyztuţená skleněná síťovina, která se zatlačí do lepící 

a stěrkové hmoty Dekkleber. Následný povrch bude opět penetrován nátěrem weber.podklad 

A. Takto připravený povrch je jiţ připraven pro nanesení fasádní omítky. Technologický 

postup provádění omítky není jiţ součástí obsahové náplně diplomové práce. 

 

 

 

Obr. č. 1: Řešení vazby rohu cihel Porotherm 

Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm – Katalog výrobků [16] 
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2 Materiály zděného konstrukčního systému Porotherm 

 

Pro konstrukce a skladby byly stanoveny konkrétní materiály a výrobky, se kterými 

byly konstrukce a skladby posouzeny na splnění poţadavků platných norem. Pro zajištění 

správné funkce konstrukcí a skladeb během ţivotnosti stavby nesmí být níţe uvedené 

materiály a výrobky zaměňovány za jiné. 

 

Porotherm 44 P+D 

- Cihly určené pro obvodové konstrukce s vysokými nároky na tepelný odpor 

 

Porotherm TM 

- Tepelně izolační malta pro vnější stěny 

 

Weber podklad A 

- Penetrace podkladu 

 

Dekkleber 

- Lepící hmota 

 

Tepelná izolace Rigips EPS 70 F 

- Pěnový polystyren pro kontaktní zateplovací systémy (ETIC) 

- Tepelně izolační desky se sníţenou hořlavostí 

 

Výztužná skleněná síťovina  

- Zamezuje vzniku trhlin ve fasádním systému 

- Poplastovaná skleněná mříţkovitá síťovina odolná proti alkáliím 

 

Systémové doplňky 

- Zakládací soklová lišta šířky 60 mm 

- Těsnící PVC pásky 
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3 Mechanizmy a pomocné prostředky 

3.1 Mechanizmy a nářadí pro zdění v systému Porotherm 

 

Pro realizaci zděného systému Porotherm obvodového pláště bytového domu jsou 

potřebné níţe vyjmenované mechanizmy a nářadí. Není zde uvedeno speciální nářadí pro 

montáţ dílčích kompletačních konstrukcí (např. omítky, obklady, atd.) 

 

- Těžké mechanizační prostředky: 

- Jeřáb, výtah, čerpadla 

 

- Běžné mechanizační a pomocné prostředky: 

- Míchačky, míchací zařízení na promíchání zdících tmelů a výrobu malt ze suché 

směsi, kotouče, truhlíky na maltu, vědra, vozíky na kusová staviva, stavební kolečka 

 

- Běžné zednické nářadí: 

- Zednická lţíce 

- Naběrák (fanka) 

- Dvoumetr 

- Vodováha 

- Olovnice 

- Gumová palička 

- Zednické kladívko 

 

- Hoblovaná lať: 

- Se značkami po 125 mm pro kontrolu délkového a výškového modulu 

 

- Pomůcka pro přesné maltování: 

- Loţné spáry předepsané tloušťky pro zdivo od 115 do 440 mm 

 

- Pila kotoučová: 

- Nebo speciální ruční (elektrická řetězová nebo přímočará) včetně řezných kotoučů 

a listů pro přesné řezání cihel Porotherm 

 

- Frézka drážkovací: 
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- Pro přesné frézování svislých, vodorovných a šikmých instalačních dráţek 

- Kladivo vrtací a sekací: 

- Včetně vrtáků pro přesné vrtání otvorů, průrazů i pro elektroinstalační krabice 

 

- Upevňovací technika: 

- Hmoţdinky a vruty pro upevňování rámů oken, dveří, obkladů stěn, instalačních 

vedení a různých zařizovacích předmětů 

 

3.2 Nářadí a nástroje pro kontaktní zateplovací systém 

 

- Elektrické ruční míchadlo s nástavcem (UNIMIXER) 

- Nůţ na řezání tepelné izolace 

- Hladítko s brusným papírem 

- Hladítka z nerezové oceli (zubové 10/10), z umělé hmoty a pěnového polystyrenu 

- Elektrická ruční vrtačka s příklepem, vrtáky 8 nebo 10 mm a prodluţovací kabel 

- Zubové stěrky a špachtle, nůţky na výztuţnou skleněnou síťovinu 

- Malířské štětky, molitanový váleček, stříkací zařízení 
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4 Připravenost staveniště 

 

Před zahájením zdění musí být řádně zkontrolován rozsah i kvalita zhotovení 

a dokončení předcházejících konstrukcí a ostatních prací. Jedná se zejména a o kontrolu: 

 

- Hydroizolace proti zemní vlhkosti a hydroizolace proti vodě s ochranným potěrem  

- Ţelezobetonový skelet, stropní a podlahové konstrukce [18] 

 

Přitom se musí zkontrolovat, zda jsou dodrţeny odchylky přesně stanovené pro dané 

konstrukce v ČSN. Hodnoty rovinnosti plocha a svislosti stěny jsou uvedeny v následujících 

tabulkách. [18] 

 

Předmět Výška konstrukce 

 do 2,5 m 2,5 – 4,0 m nad 4,0 m 

Stěny +)   5,0 mm  8,0 mm  12,0 mm 

Sloupy +)  4,0 mm  6,0 mm 10,0 mm 

            +) Určené povrchové přímky nebo hrany 

Tab. č. 1:  Mezní odchylky v mm svislosti konstrukcí 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSN 73 0205 

 

 

Pro delší rozměr plochy v m 

Předmět Do 1,0 1,0 – 4,0 4,0 – 10,0 10,0 – 16,0 Nad 16,0 

Nedokončené povrchy stropů 4,0 6,0 12,0 15,0 20, 

Stěny s nedokončeným povrchem 6,0 12,0 15,0 20,0 25,0 

Tab. č. 2: Tolerance místní rovinnosti v mm povrchu rovinných ploch 

 Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSN 73 0205 

 

Podklad pro zdivo se pod první řadou vyrovnává vrstvou vápenocementové malty 

Porotherm Profi AM tak, aby se odstranily případné nerovnosti. Vodorovnost se kontroluje 

vodní hadicovou váhou. Mezní odchylka vodorovnosti této vrstvy nemá překročit při délce do 

8,0 m + 10 mm (ČSN 73 0205). Pokud je potřeba vloţit izolaci proti vlhkosti, poloţí se na 

podklad hydroizolační pásy předepsanou technologií. Pásy musí být nejméně o 150 mm na 

kaţdou stranu širší, neţ bude tloušťka zdiva. [18] 

 

 Pracoviště pro zdění musí respektovat zásady systému a bezpečnosti ochrany zdraví 

při práci (BOZP), které je dělí na tři navazující zóny a určují jejich minimální šířky (pracovní 

650 mm, materiálová 900 mm, dopravní 1 200 mm). [18] 



7 

 

 

5 Doprava a skladování stavebního materiálu 

 

Stavební materiál musí být při skladování na stavbě chráněn před povětrnostními vlivy. 

U tvárnic Porotherm je nutné zabránit jejich provlhnutí, přičemţ dostatečnou ochranou je 

jejich neporušená balící fólie. Teplota prostředí při zdění, tuhnutí a tvrdnutí malty nesmí 

během dne ani noci klesnout pod +5 °C, neboť by se narušily chemické procesy probíhající 

v maltě a malta by nedosáhla výrobcem deklarovaných vlastností. Pro zdění se nesmí 

pouţívat zmrzlé cihly, ani cihly, na kterých ulpívá led či sníh. Zásadně je nutné chránit 

hotovou zeď před provlhnutím, neboť se v komůrkách svisle děrovaných cihel můţe 

nashromáţdit voda, která by vysychala dlouhou dobu. Zvláště vrchní plochy stěn a parapetů 

se přikrývají nepropustnými obaly, aby se nevyplavila malta ze spár a aby se zabránilo tvoření 

výkvětů a vyplavování snadno rozpustných hmot. [18] 

 

Desky tepelné izolace Rigips 70F se skladují v suchém prostředí a chráněné před 

mechanickým poškozením. Desky EPS musí být chráněny před UV zářením a působením 

chemických rozpouštědel.  

 

Skleněná síťovina se skladuje uloţená v rolích ve svislé poloze v suchém prostředí 

a chráněna před tlakovým namáháním způsobující trvalé deformace a UV zářením. 

Hmoţdinky se skladují nejlépe v původních obalech chráněné před mrazem a UV zářením. 

Penetrační nátěry se skladují v původních obalech chráněné před mrazem a přímým 

slunečním zářením.  
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6 Zdění za normálních podmínek 

 

Je třeba dodrţet základní podmínky stanovené výrobcem staviva Porotherm: 

- Zdící prvky vlhčit vţdy, kdyţ je nebezpečí, ţe by nadměrně odebíraly vodu maltě. 

- Před zděním po delší přestávce nebo za suchého a horkého počasí navlhčit zaschlé 

loţné spáry. 

- Zdivo na cementovou a vápenocementovou maltu chránit za suchého horkého počasí 

před vysoušením a to zakrytím a zvlhčením. 

- Před pouţitím speciálních tmelů, suchých maltových směsí se vţdy dokonale seznámit 

s technologií její přípravy pro zdění a dbát pokynů výrobců těchto hmot. [18] 

 

V průběhu prací realizace kontaktního zateplení a vytvrzování materiálů nesmí teplota 

podkladu a vzduchu klesnout pod + 5 °C. Práce rovněţ nesmí být prováděny za teplot vyšších 

neţ + 30 °C. Rozpracovaný systém je také nutné chránit před rychlým vyschnutím. Je proto 

vhodné zateplovanou fasádu v případě potřeby zakrývat. [10] 

 

Nanášení lepících a stěrkových hmot, nelze provádět během deště nebo krátce po dešti. 

Povrch konstrukce nadměrně nasycený vodou nezajišťuje dostatečné přilnutí nanášených 

materiálů. [10] 

 

Montáţ se provádí obvykle z lešení, montáţních lávek nebo plošin. Lešení je nutné 

odsadit od fasády v dostatečné vzdálenosti umoţňující provedení skladby systému 

a zamezující znečištění povrchu fasády odstřikující vodou. Kotvící prvky lešení je třeba do 

fasády osadit s mírným odklonem od horizontální roviny směrem dolů. [10] 
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7 Zdění za nízkých teplot 

 

Zděním za nízkých teplot se rozumí zdění v prostředí s průměrnou denní teplotou niţší 

neţ +5 °C nebo při poklesu teploty pod 0 °C. Při zdění za nízkých teplot se sledují teploty 

prostředí, malty, zdících prvků a povrchu uloţeného zdiva (min. +10 °C). Zdící prvky musí 

být vţdy chráněny proti provlhnutí (deštěm, sněhem apod.). Při nízkých teplotách je moţné 

zdít jen za těchto opatření: 

 

- Klesne-li teplota pod + 5 °C: k výrobě malty přednostně pouţít mletého vápna  

max. 3 měsíce starého (vyvine větší teplo) a ohřát vodu (max. + 60 °C). 

 

- Klesne-li teplota pod 0 °C: ohřát záměsovou vodu, pouţít maltu o jeden stupeň vyšší, 

pouţít ohřívané kamenivo, pouţít přísady a příměsi ovlivňující vlastnosti malty jen 

kdyţ mají certifikát – jejich účinek je třeba ověřit při průkazní zkoušce malty podle 

ČSN 72 24 30 – 3 – Malta pro stavební účely. Část 3 : Malty pro zdění z keramických 

dílců a stykové malty. 

 

- Klesne-li teplota pod - 5 °C  doporučuje se ohřát i drobné kamenivo (max. 60 °C) pro 

výrobu malty a prodlouţit dobu mísení aţ na dvojnásobek doby mísení za normálních 

teplot, teplota malty těsně před pouţitím ke zdění nesmí klesnout pod + 15 °C. 

 

- Povrch podkladu, na který se zdí, musí mít teplotu nejméně + 10 °C. 

 

- Malty musí být zpracovány nejdéle do 15 minut po rozdělání. 

 

- Je třeba zdít bez přerušení, maltu rozlévat v malých záběrech, zdící prvky ukládat bez 

předběţného vlhčení a při zdění se nesmí pouţívat řídká malta (cihly je nutné do 

maltového loţe řádně zatlačit). 

 

- Pro výrobu maltové směsi se nesmí pouţít zmrzlého kameniva. 

 

- Zdící prvky je nutné chránit proti dešti a sněhu, není dovoleno zdít z přechlazených či 

zmrzlých zdících prvků. 
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- Při přerušení a po ukončení prací musí být poloţené zdivo chráněno proti mrazu 

přikrytím tepelně izolačním materiálem a to na tak dlouho, dokud krychelná pevnost 

malty nedosáhne nejméně 50% krychelné pevnosti odpovídající značce malty uloţené 

v místě zhotovené zděné konstrukce – pro kontrolu nutno zhotovit min. 3 krychle 

 100 x 100 x 100 mm. 

 

- Na zamrzlém nebo jinak narušeném zdivu (např. rozmáčeném) se nesmí vyzdívat 

– části zdiva, které jsou tímto nebo jiným vlivem narušeny, se musí před dalším 

zděním odstranit, přičemţ musí být zajištěno spojení nově ukládaného zdiva se starým 

nepoškozeným zdivem. 

 

- Není přípustné pouţívání rozmrazovacích solí. [18] 
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8 Podmínky pro zachování tepla ve zdivu 

 

 Mezi základní podmínky pro zachování tepla ve zdivu patří: 

- Ochrana cihel před povětrnostními vlivy 

- Ohřívání malty (vody a písku) 

- Přikrývání zdiva pro vyzdění 

 

9 Složení pracovní čety 

 

Počet pracovníků v zednické četě zhotovující zděné konstrukce je dle rozsahu a druhu 

prací zvolen na 8 pracovníků. Konstrukce na rozhodujících místech (rohy, kotvení, kříţení) 

zhotovují vyučení zedníci seznámeni s příslušnou technologií. Mezi nimi a za jejich dohledu 

mohou pracovat zaškolení a s technologií zdění seznámeni pracovníci. Do čet jsou zařazováni 

i nevyučení pracovníci, kteří (po řádném poučení a proškolení zejména při pouţití speciálních 

tmelů) zabezpečují přípravu malt a přísun zdících materiálů do prostoru pracoviště. Pracovní 

skupinu vede vţdy vedoucí čety – zedník zakladač. Na pracovišti budou pracovat:   

 

- 4 zedníci 

- 2 přidavači 

- 1 obsluha míchačky  

- 1 obsluha jeřábu 

 

 

 Na provádění kontaktního zateplení obvodového pláště je navrţena četa o 6 

pracovnících následujícího sloţení: 

 

- 4 izolatéři 

- 1 tesař, lešenář 

- 1 pomocný dělník 
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10 Pracovní postup zdění 

10.1 Příprava před uložením první vrstvy cihel 

 

Podklad zdi musí být vodorovný. Podkladní konstrukcí se rozumí betonová deska 

stropu 1PP a následně další stropy systému Porotherm. Při převzetí podkladní konstrukce se 

kontroluje rovinnost.  Proto zjištěné odchylky ve výšce stropní konstrukce se vyrovná maltou 

od nejvyššího bodu podkladové plochy. [15] 

 

Obr. č. 2 Vyrovnání podkladní konstrukce vápenocementovou maltou 

Zdroj: Podklad pro provádění systému Porotherm[15] 

 

Pro kontrolu délkového a výškového modulu při zdění se připraví rovná hoblovaná lať, 

na které se udělají značky po 125 mm. Délka latě musí odpovídat projektované výšce hotové 

zdi (nejlépe násobek 250 mm). [15] 

 

10.2 Zdění stěn 

 

Pro zdění první vrstvy vnějších i vnitřních stěn se pouţije vápenocementová malta 

Porotherm Profi AM, nikoli tepelně izolační malta Porotherm TM, která více nasává a tím 

zvyšuje nebezpečí vzniku výkvětů u paty zdiva při zatečení stavby. [15] 

 

Nejprve se osadí cihly v rozích stěn. Je nutné dbát na správné směrování systému per 

a dráţek z boku cihly. Rohové cihly se spojí zednickou šňůrkou vedenou z vnější strany 

zdiva. [15] 

 

Obr. č. 3: Osazení stěn v rozích a spojení cihel zednickou šňůrkou 

Zdroj: Podklad pro provádění systému Porotherm [15] 
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Malta loţné spáry se aplikuje na podklad ve stejné šířce, jako je tloušťka stěny. Do 

čerstvé malty se pokládá cihla po cihle podél šňůrky těsně vedle sebe tak, aby se vzájemně 

dotýkaly (systém per a dráţek zde slouţí jako šablona pro přesné ukládání jednotlivých cihel). 

Poloha cihel se koriguje podle vodováhy a latě pomocí gumové paličky. Přesah cihelných 

bloků přes hranu stropu můţe být max. 1/6 tloušťky zdiva. [15] 

 

Malta v loţné spáře musí být nanesena aţ k oběma lícům stěny, ale nesmí přesahovat 

přes hrany cihel. Přebytečnou maltu vytékající z loţné spáry po poloţení cihel stáhneme 

zednickou lţící. Před nanášením malty loţné spáry pro další vrstvu cihel navlhčíme vrchní 

část cihel poslední vyzděné vrstvy. Zdící malta musí mít takovou konzistenci, aby nezatékala 

do svislých otvorů v cihlách. [15] 

 

Zdění následujících vrstev se provádí stejným způsobem tak, ţe vzdálenost svislých 

spár mezi sousedními vrstvami cihel je ve směru délky stěny 125 mm. [15] 

 

Obr. č. 4: Zdění následujících vrstev s přesahem 125 mm 

Zdroj: Podklad pro provádění systému Porotherm [15] 

 

Nezbytná je kontrola jednotlivých vrstev zdiva pomocí připravené latě a kontrola 

svislosti zdiva pomocí vodováhy či olovnice. Doporučuje se také občas zkontrolovat správnou 

polohu šňůry. [15] 

 

V případě, ţe délka vyzdívané stěny není v modulu 250 mm je nezbytné cihly řezat. 

Řezání cihel se provádí buď na stolních okruţních pilách nebo ručními elektrickými pilami 

řetězovými či s protiběţnými listy. [15] 
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10.3 Příprava malty Porotherm TM 

 

 Do samospádové míchačky se nalije nejprve cca 15 litrů vody, potom se nasype celý 

obsah pytle a míchačku uvedeme do chodu. Asi po třech minutách míchání se přidá potřebné 

mnoţství vody pro optimální konzistenci malty (dohromady však max. 17 - 19 l vody na 

pytel). Doba míchání min. 3, max. 5 minut, lze téţ pouţít kontinuální míchačku; nepřidávají 

se ţádné jiné materiály. Horní plochu poslední vrstvy cihel je třeba před nanesením malty 

navlhčit.  

 

 

10.4 Ložná spára a styčná spára 

 

Tloušťka loţné spáry pro cihly Porotherm P+D vyplývá z poţadovaného výškového 

modulu stavby 250 mm a jmenovité výšky cihel Porotherm 238 mm. Loţná spára nesmí být 

příliš tenká ani příliš tlustá, její tloušťka by měla být v průměru 12 mm. Tato tloušťka 

postačuje k vyrovnání přípustných rozměrových tolerancí cihel. Tlustší nebo nerovnoměrně 

tlusté loţné spáry sniţují pevnost zdiva a v důsledku rozdílných deformačních sil sousedních 

různě tlustých spár mohou vznikat místa se zvýšeným pnutím. Malta se musí nanášet tak, aby 

celá cihla leţela v maltovém loţi. Pro snazší a hlavně rovnoměrné maltování se pouţívají 

různé pomůcky pro zdění. [15] 

 

Obr. č. 5: Promaltování vodorovné ložné spáry až do líce zdiva 

Zdroj: Podklad pro provádění systému Porotherm [15] 

 

 Styčná spára se u cihel na pero a dráţku nevyplňuje maltou. [15] 
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10.5 Charakteristické řešení detaily – rohy, napojení vnitřních stěn 

 

 

Obr. č. 6 Vazba rohu zdiva Porotherm 44 P+D 

Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm – Katalog výrobků [16] 
 

 
Obr. č. 7: Schéma použití koncových a doplňkových cihel u otvoru 

Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm – Katalog výrobků [16] 
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Obr. č. 8:  Detail použití připojovacích profilů – napojení vnější a vnitřní omítky k okennímu rámu 

Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm – Katalog výrobků [16] 
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10.6 Kontaktní zateplovací systém - Příprava podkladu 

 

Podklad musí být před aplikací systému vyzrálý, bez prachu, mastnot, výkvětů, puchýřů 

a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin v ploše. Podklad nesmí 

vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost ani nesmí být trvale zvlhčován. [10] 

 

Podklad musí vykazovat nerovnost nejvýše 10 mm/m v případě lepeného systému. 

Tloušťka vrstvy lepící hmoty při lepení izolačních materiálů nesmí přesáhnout 30 mm. V 

případě větších nerovností je potřeba provést lokální nebo celoplošné vyrovnání podkladu. 

[10] 

 

 

10.7 Montáž zakládací lišty 

 

Ve výšce, kde má systém začínat, se připevní zakládací soklová lišta. Šířka lišty 

odpovídá tloušťce tepelné izolace – 60 mm. Lišta se k podkladu kotví šroubovacími 

hmoţdinkami po 300 mm. U nerovných podkladů se v místech hmoţdinek soklová lišta 

podloţí vymezovací podloţkou tak, aby bylo dosaţeno přímého čela zakládací lišty. 

Jednotlivé díly soklové lišty se spojují soklovou spojkou, mezi jednotlivými díly je nutné 

vynechat 2 mm širokou dilatační spáru. Na nároţích se soklová lišta upraví vystřiţením klínu 

a následným ohnutím na 90 . Lze také pouţít jiţ vyrobený rohový prvek. [10] 
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10.8 Penetrace podkladu 

 

Penetrační nátěr zvyšuje soudrţnost a vyrovnává savost podkladu a zvyšuje adhezi 

nanášené lepící hmoty. Jako penetrační materiál je zvolen weber.podklad A. [31] 

 

Definice výrobku: vodou ředitelný disperzní penetrační nátěr pod lepící a stěrkovou 

hmotu DEKkleber, omítku weber.pas marmolit - jemnozrnnou a střednězrnnou a pod nátěry 

weber.ton akrylát a weber.ton bio; sniţuje savost a zvyšuje přilnavost podkladu. 

 

Podmínky pro zpracování: teplota podkladu a okolí od +5 °C do +30 °C; podklad 

suchý, vyzrálý, bez tvarových změn, únosný, zbavený nečistot (prach, olej, mastnota apod.); 

chránit před přímým slunečním zářením, větrem a deštěm; při rychlém vysychání můţe dojít 

k nanesení nestejných mnoţství podkladního nátěru v ploše. 

 

Pokyny pro zpracování: ředí se čistou vodou v poměru 1:5 aţ 1:10 dle savosti 

podkladu (na velmi savé podklady doporučujeme ředit ve vyšším poměru uvedeného rozmezí 

a nanášet ve dvou vrstvách, přičemţ druhou vrstvu aplikovat po vyschnutí předchozí), nanáší 

se štětcem s přírodním chlupem nebo válečkem.  

 

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje; při teplotách pod +5 °C a při 

očekávaných mrazech nepouţívat.  

 

Balení: 1 kg, 2 kg, 4 kg, 18 kg a 40 kg PE nádoby.  

 

Vydatnost: cca 30 m
2
 na 1 kg směsi. 

 

Skladování: v neotevřeném obalu při teplotě +5°C aţ +25°C, chránit před mrazem 
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10.9 Lepení tepelného izolantu 

 

Tepelně izolační desky z Rigips EPS 70F se lepí na penetrovaný povrch hmotou 

Dekkleber. [31] 

 

Definice výrobku: jednosloţková prášková lepící a stěrková hmota na bázi cementu.  

 

Podmínky pro zpracování: teplota podkladu a okolí od +5 °C do +30 °C; podklad 

suchý, vyzrálý, bez tvarových změn, únosný, zbavený nečistot (prach, olej, mastnota apod.); 

chránit před přímým slunečním zářením, větrem a deštěm.  

 

Pokyny pro zpracování: k rozmíchání hmoty se pouţije pitná voda nebo voda splňující 

podmínky ČSN EN 1008;  hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle hmoty do 

6,5 - 7 litrů vody nízkootáčkovým UNIMIXERem nebo kontinuální míchačkou. Doba 

míchání je 2-5 minut, po rozmíchání se hmota nechá 5 - 10 minut odstát, znovu se krátce 

promíchá a můţe se aplikovat lepení tepelně-izolačních desek: připravená hmota se nanáší po 

obvodu desky tepelného izolantu a v ploše desky 3 - 4 terče velikosti dlaně, tak, aby bylo 

přilepeno nejméně 40 % plochy desky (doporučujeme nanést maltu na 50-60 % plochy 

desky). Tloušťka lepicí hmoty je cca 10 - 30 mm. Při nanášení lepicí hmoty je nutné dbát, aby 

se nedostala na boční hrany desek.  

 

 Vydatnost: lepení - cca 0,33 m
2
/kg, stěrkování - cca 0,25 m

2
/kg, celkem  cca 0,11 - 

0,14 m
2
/kg  

 

 Balení: 25 kg papírové pytle, 42 ks / paleta  

 

 Skladování: 6 měsíců od data výroby v originálních uzavřených obalech v suchých 

krytých skladech, chránit před vodou, vlhkem a mrazem.  

 

 

Desky se lepí na sraz bez mezer. Důleţité je dbát na to, aby do spár nevnikla lepící 

hmota. Přebytečnou hmotu vyteklou zpod desky je nutné odstranit. Desky srovnáme 

poklepem latí. V případě, ţe mezi deskami vznikne širší spára, je nutné do mezery vloţit 
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přířez tepelné izolace. Spára v ţádném případě nesmí být vyplněna lepící hmotou. Rovinnost 

povrchu vrstvy nalepeného tepelného izolantu je max. 5 mm/m. [10] 

 

Obr. č. 8: Provázání izolačních desek na nároží objektu 

Zdroj: MATIČKA, Jan, et al. DEKTHERM : Montážní návod. [s.l.] : DEK, 2007. 80 s. [10] 
 

 
 

Desky tepelné izolace se pokládají odspodu, přičemţ další řada se klade vţdy na vazbu. 

V optimálním případě je přeloţení o ½ desky, nejméně však 200 mm. Provázání jednotlivých 

vrstev je nutné dodrţet i při řešení detailu nároţí budovy. Desky se poloţí s větším přesahem 

přes roh a aţ po upevnění další desky se zaříznou. [10] 

 

V místě výplní otvorů musí být desky umístěny tak, aby spáry mezi deskami nekončily 

v rohu okna. Desky upevňujeme s dostatečným přesahem a aţ po provedení tepelné izolace 

ostění je zařízneme a zbrousíme. [10] 

 

Obr. č. 9: Správné provedení izolačních desek v místě okenních otvorů a provedení izolace ostění 

Zdroj: MATIČKA, Jan, et al. DEKTHERM : Montážní návod. [s.l.] : DEK, 2007. 80 s. [10] 

 

Není-li podkladní konstrukce homogenní (změna materiálů, pasivní trhliny), nebo 

dochází-li ke změně tloušťky tepelné izolace, nesmí v ţádném případě procházet spára mezi 

deskami místem nehomogenity nebo změny tloušťky. Desky je nutné nalepit tak, aby spára 

byla nejméně 100 mm od místa nehomogenity nebo změny tloušťky. [10] 
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10.10 Montáž kotevních hmoždinek 

 

Kotvení je důleţité z hlediska spolehlivé funkce fasádního systému zejména 

z následujících důvodů: 

- Konstrukční upevnění (bez statického posouzení) zateplovacího systému k podkladu 

s dostatečnou přídrţností (pouze nově realizované cihelné zdivo nebo nové zdivo 

s vyrovnávací omítkou, přídrţnost lepící hmoty k podkladu průměrně 200 kPa, 

nejméně však 80 kPa). 

- Zabránění výraznému vlivu termických změn tepelné izolace na základní vrstvu 

a celkový vzhled zateplovacího systému. [10] 

 

Pro duté materiály se doporučuje pouţívat hmoţdinky typu IDK-T8/60 L s kotevní 

hloubkou min. 55 mm. Druh, počet a rozmístění hmoţdinek předepisuje kotevní plán 

v projektu zateplení. Minimální počet hmoţdinek je 4 ks / 1 m
2
. Provádění zateplovacích 

systémů bez hmoţdinek je nepřípustné. [10] 

 

Otvor pro dřík hmoţdinky se vrtá vrtákem předepsaného průměru do hloubky o 10 mm 

větší, neţ je předpokládaný dosah dříku. Při kotvení do nestandardních, především dutinových 

materiálů, je vhodné konzultovat reţim vrtání a příklepu se specialistou firmy EJOT CZ. Talíř 

hmoţdinky nesmí vyčnívat přes líc plochy, vytvořené izolantem. [10] 

 

10.11 Základní vrstva a výztužná skleněná síťovina 

 

Před zahájením provádění základní vrstvy se zajistí ochrana navazujících, 

prostupujících a přiléhajících konstrukcí před znečištěním. Základní vrstva se provádí na 

vnějším povrchu tepelné izolace. Má zásadní vliv na zajištění mechanických vlastností, 

stability a ţivotnosti zateplovacího systému. Základní vrstva se vytváří z lepícího tmelu 

DEKkleber a základní skleněné síťoviny R131. Před vytvořením základní vrstvy je nutné 

provést kontrolu povrchu tepelné izolace. Na povrchu nesmí být nerovnosti, které by mohly 

negativně ovlivnit vlastnosti dalších vrstev. Poţadavek na rovinnost povrchu základní vrstvy 

je určen druhem omítky (provádění omítky není součástí technologického projektu). 

Doporučuje se, aby odchylka rovinnosti na 1 m délky nepřevyšovala hodnotu odpovídající 

velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. [10] 
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Desky tepelné izolace a místa spojů přebrousíme, nečistoty vzniklé broušením je nutné 

odstranit. Základní vrstvu je nutno provést nejpozději do 14 dnů po nalepení polystyrénových 

desek. Pokud by byl tento interval překročen, musí se polystyrénové desky před provedením 

základní vrstvy zbrousit, aby se odstranila povrchová vrstva polystyrenu znehodnocená UV 

zářením. [10] 

 

Na povrch tepelného izolantu se nanese zubovým hladítkem (10/10) tmel v tloušťce 

cca 4 mm. Shora se rozvine předem nastříhaná výztuţná skleněná síťovina, jednotlivé pruhy 

se pokládají s přesahem nejméně 100 mm. Síťovina se zatlačí do měkké stěrky hladítkem 

a důkladně se uhladí. Celková tloušťka základní vrstvy musí být v souladu s výrobkovým 

listem pouţité stěrkové hmoty, minimálně však 2 mm. Všechny pracovní úkony na základní 

vrstvě se provádějí před jejím vytvrdnutím. Výztuţná skleněná síťovina můţe být ve vrstvě 

tmelu lehce znatelná, v ţádném případě však nesmí vystupovat na povrch. Výztuţná skleněná 

síťovina má být v poloze 1/2 aţ 2/3 tloušťky základní vrstvy, blíţe k vnějšímu povrchu, 

přičemţ se poţaduje minimální krytí vrstvou lepící hmoty tl. 1 mm, v místech přesahů 

síťoviny nejméně 0,5 mm. Pokud se v exponovaných místech konstrukcí provádí základní 

vrstva jako dvouvrstvá, je třeba provést druhou vrstvu do 2 dnů po realizaci první vrstvy. 

Síťovina se zpravidla pokládá ve svislých pruzích, délka přířezů obvykle odpovídá výšce 

patra lešení. [10] 

 

Vyztuţení detailů se provádí před realizací základní vrstvy v ploše.  Rohy se vyztuţují 

nároţní lištou z hliníku, oceli nebo plastu s připevněnou síťkou ze skleněné síťoviny. Na roh 

naneseme armovací tmel a profil do něho zatlačíme. U méně namáhaných míst, například 

vysoko umístěné hrany, lze vyztuţení provést zdvojením výztuţné skleněné síťoviny, překrytí 

s výztuţnou skleněnou síťovinou v ploše by mělo být cca 200 mm. U rohů okenních 

a dveřních otvorů se vţdy základní vrstva zesiluje diagonálními obdélníky z výztuţné 

skleněné síťoviny o rozměrech cca 450 x 250 mm pod úhlem 45. [10] 
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Obr. č. 10: Zesílení armovací vrsty v okolí okenního otvoru 

Zdroj: MATIČKA, Jan, et al. DEKTHERM : Montážní návod. [s.l.] : DEK, 2007. 80 s. [10] 

 

 Provádění omítek není součástí technologického postupu svislých konstrukcí 

obvodového pláště. Provádění omítek můţe začít aţ po zatvrdnutí základní vrstvy.  
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11 Kontrola kvality  

 

Pro kontrolu zděných konstrukcí platí poţadavky, které jsou dány normami a jinými 

legislativními předpisy, případně projektovou dokumentací. O provedených kontrolách se 

vede příslušná dokumentace – zápisem do Stavebního deníku. Pracoviště předává dílovedoucí 

(stavbyvedoucí) a přejímá vedoucí zdící čety (nebo zástupce subdodavatele). Výsledek 

přejímky se zapíše do Stavebního deníku, Deníku mistra nebo do Montáţního deníku 

subdodavatele. [18] 

 

V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí jak po stránce 

technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) a poţární ochrany (PO). 

 

Při přejímce pracoviště je nutno dbát na: 

- Lešení, pracovní podlahy, zábradlí, ochranné sítě a další pracovní i bezpečnostní 

pomůcky, 

-  Transportní cesty pro přísun materiálu a pro přechody pracovníků, 

- Rovinnost podloţí pod budoucími zděnými konstrukcemi, 

- Osvětlení, větrání spolu s celkovou ochranou před povětrnostními vlivy, 

- Vytápění (zabezpečení zimních opatření), 

Únosnost podloţí (zhutněné násypů), odvodnění terénu, únosnost stropů, apod. [18] 

 

Při vstupní kontrole materiálu je nutné zejména respektovat · kvantitativní a kvalitativní 

přejímku a zásady skladování materiálů a výrobků. [18] 

 

O provedení výstupní kontroly se provede zápis. Pokud budou navazujícími pracovními 

postupy zděné konstrukce zakryty, vyzve se zástupce technického dozoru investora k 

prověrce. Při výstupní kontrole je třeba zejména ověřit: 

- Zda se zednické práce i hotové části (subdodávky) průběţně kontrolovaly  

- Zda jsou materiály, polotovary, výrobky, doloţeny atesty (certifikáty, schvalovací 

protokoly, záznamy o zkouškách) od akreditovaných nebo autorizovaných zkušeben 

- Zda jsou provedeny všechny zkoušky a kontroly vyplývající z projektové 

dokumentace, ZTP, technických norem a dalších pracovních předpisů 

- Zda byly dodrţeny podmínky prostředí pro zdění (zimní opatření, pouţití chemikálií) 
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- Zda odpovídá osazení výplně otvorů, zárubní, okenních rámů a dalších zabudovaných 

prvků 

- Zda byly dodrţeny vazby zdících prvků a zda byly dodrţeny šířky a vyplnění spár 

- Zda byly dodrţeny rozměry a rovinnost zdiva a zda nejsou překročeny povolené 

tolerance 

- Zda jsou dodrţeny všechny rozměry dle projektové dokumentace (konstrukce, osazení 

otvorů, zabudovaných prvků apod.) [18] 

 

 

11.1 Kontrola kvality vnějšího kontaktního zateplení 

 

Je vhodné, aby zhotovitel vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému prokázal 

způsobilost pro provádění zateplovacích prací (předchozí reference, zaškolení výrobcem 

apod.) Kontrolu kvality prováděných prací zajišťuje průběţně technický dozor investora. 

Přejímá a kontroluje kvalitu vrstev, které budou následujícím procesem zakryty. Kontrola 

kvality prováděných prací je v průběhu a po dokončení realizace zaměřena zejména na: 

 

- Ověření kvality a přípravy podkladu: 

- dokonalé očištění povrchu 

- odstranění nesoudrţných vrstev a vyrovnaní nerovnosti 

- kontrola polohy zakládacích lišt dle projektové dokumentace 

 

- Připevnění tepelné izolace: 

- tloušťka a druh tepelné izolace dle PD 

- dodrţování správného způsobu nanášení a mnoţství lepící hmoty 

- způsob pokládky desek v ploše a detailech 

- rovinnost povrchu tepelné izolace 

- způsob předvrtávání otvorů a osazování hmoţdinek 

- pouţití vhodných hmoţdinek 

- dodrţení kotevního plánu 

 

- Provádění základní vrstvy: 

- dodrţení tloušťky základní vrstvy 

- zakrytí výztuţné skleněné síťoviny stěrkovou hmotou 
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- dodrţování přesahů výztuţné skleněné síťoviny 

- řešení detailů (přídavné vyztuţení základní vrstvy v rozích oken) 

- rovinnost základní vrstvy.  

 

- V průběhu provádění se kontrolují klimatické podmínky a technologické 

přestávky pro aplikaci jednotlivých druhů materiálů. 

 

- V průběhu realizace nesmí dojít k zatékání srážkové vody do tepelné izolace. [10] 

 

 

Doporučená mezní odchylka pro rovinnost podkladu pro lepení a kotvení izolace je 

 ± 20 mm/m. Nejmenší délky technologických přestávek při realizaci zateplovacího systému 

viz tabulka. [10] 

 

Proces Délka technologické přestávky 

Penetrace podkladu  Lepení tepelné izolace 12-24 hodin 

Lepení tepelné izolace  Kotvení tepelné izolace 1 – 3 dny 

Realizace základní vrstvy  Penetrace základní vrstvy 3 – 5 dnů 

Penetrace základní vrstvy  nanesení omítky 12 – 24 hodin 

Nanesení omítky  Penetrace 1 den 

Penetrace omítky  Realizace nátěrů 12 hodin 

Vrstvy nátěrů  12 – 24 hodin 

Tab. č. 3: Technologické přestávky jednotlivých procesů 

Zdroj: MATIČKA, Jan, et al. DEKTHERM : Montážní návod. [s.l.] : DEK, 2007. 80 s. [10] 
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12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Pravidla bezpečnosti práce stanoví vyhláška 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti 

práce „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“.  Výběr vhodných 

pracovníků se řídí zásadou, ţe práce smějí vykonávat jen vyškolení nebo vyučení dělníci, 

jejichţ odbornost odpovídá kvalifikační charakteristice prováděných procesů. Na pomocné 

práce musí být pracovník alespoň zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné 

vykonávání prací.  

Mezi nejdůleţitější zásady patří: 

- Materiál pro zdění musí být ukládán tak, aby zůstal u všech míst vţdy dostatečně 

volný prostor pro práce (min. 0,6 m). 

 

- Všechny otvory, zejména schodiště a otvory ve stropech, musí být bezpečně zakryty 

ochrannou podlahou, aby nedošlo k pádu osob a materiálu. 

 

- Zabezpečení vnějšího obvodu stavby se provádí vţdy, je-li úroveň pracovišť výše neţ 

1,5 m nad úrovní terénu nebo konstrukce stavby.  

 

- Lešení, z nichţ se provádí zdění, musí být dostatečně široké (1,5 m), únosné 

a prostorově stabilní. K výstupu na ně musí být pouţito ţebříku. 

 

- Provádí-li se zdivo zevnitř půdorysu objektu, musí být vnější líc budovy nejméně 

v úrovni kaţdého podlaţí opatřen ochranným hrazením. Hrazení musí být dostatečně 

vyloţené a pevné. 

 

- Montáţní práce smějí provádět jen kvalifikovaní a zdraví pracovníci způsobilí pro 

montáţní práce ve výšce. Musí mít potvrzení o této způsobilosti a musí být 

obeznámeni s bezpečnostními předpisy, které se týkají jejich pracovní náplně. 

 

- Z hlediska stability konstrukce je nutné zachovat sled montáţních prací stanovený 

projektem a technologickým postupem montáţe. 
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- Montáţní četa musí být vybavena všemi bezpečnostními prostředky (ochranné pásy, 

vesty, přilby, rukavice, obuv, jistící lana). Pracovníci jsou povinni toto osobní 

vybavení pouţívat. Za dodrţení tohoto ustanovení je odpovědný vedoucí čety 

a všichni pracovníci. 

 

- Pracovníci smějí pouţívat drobné nářadí bez jeho zajištění proti pádu přivázáním jen 

při souběţném zabezpečení prostoru pod montáţním místem. 

 

- Zabezpečení po obvodu podlaţí a u větších vnitřních otvorů proti pádu se provádí 

pracovním nebo ochranným lešením, příp. zábradlím nebo ochranným hrazením. 

 

- Pro zvedání prefabrikovaných prvků musí být vţdy určen bezpečný způsob jejich 

zavěšení. 

 

- Prefabrikáty ani ostatní materiál nesmí být dopravovány nad osobami a pracovníci se 

k němu smějí přiblíţit aţ je v blízkosti místa, kde bude osazen. 

 

- Pracovníci pověření uvazováním a odvazováním prefabrikátů a jiných břemen musí 

mít kvalifikaci vazače. 

 

- Břemena nesmí být odpojena od závěsného prostředku, pokud nebyla spolehlivě 

zajištěna proti posunutí, převracení a pádu. 

 

- Odborné prohlídky konstrukcí pro práce ve výškách (např. lešení) se provádějí 

nejméně po 14 dnech, pohyblivých zařízení a ochranných sítí pro práce ve výškách 

nejméně týdně. Denně se provádí zběţná prohlídka ochranných konstrukcí, které jsou 

v častém namáhání a ihned se provádí prohlídka všech konstrukcí po bouřce, silném 

dešti, větru, oblevě, silných mrazech apod. 

 

- O všech provedených kontrolách se provede zápis do knihy BOZ. Zjištěné závady 

musí být neprodleně odstraněny. [18] 

 



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Bytový dům (Zděný systém Porotherm) 351 dny 1.2. 11 5.6. 12
2 Převzetí staveniště dle SoD a zahájení stavby 1 den 1.2. 11 1.2. 11
3 Přípravné práce na staveništi 19 dny 2.2. 11 28.2. 11
4 Zprovoznit dočasný zdroj elektrické energie 3 dny 2.2. 11 4.2. 11
5 Zprovoznit dočasný rozvod vody 4 dny 7.2. 11 10.2. 11
6 Zaměřit nivelační body 2 dny 11.2. 11 14.2. 11
7 Připravit povrch staveniště  upravit povrch, postavit plot 7 dny 15.2. 11 23.2. 11
8 Zprovoznit kancelář stavby 3 dny 24.2. 11 28.2. 11
9 Urovnání povrchu staveniště, technické vybavení 7 dny 1.3. 11 9.3. 11

10 Vyčištění staveniště, odstranění porostů a kamenů 3 dny 1.3. 11 3.3. 11
11 Vydláždit přístup na staveniště 3 dny 4.3. 11 8.3. 11
12 Instalovat odvodnění 1 den 4.3. 11 4.3. 11
13 Provést konečné urovnání staveniště 1 den 9.3. 11 9.3. 11
14 Zemní práce 10 dny 10.3. 11 23.3. 11
15 Postavit vytyčovací lavičky a vytyčit půdorys 2 dny 10.3. 11 11.3. 11
16 Hloubení nezapažené jámy 5 dny 14.3. 11 18.3. 11
17 Hloubení základových pásů a patek 2 dny 21.3. 11 22.3. 11
18 Ruční dočištění základů 1 den 23.3. 11 23.3. 11
19 Základy 15 dny 24.3. 11 13.4. 11
20 Úprava podloží  základové spáry 1 den 24.3. 11 24.3. 11
21 Postavit bednění pro základové pásy a patky 2 dny 25.3. 11 28.3. 11
22 Osazení výztuže patek 1 den 29.3. 11 29.3. 11
23 Betonáž základových pásů 2 dny 29.3. 11 30.3. 11
24 Betonáž základových patek 1 den 30.3. 11 30.3. 11
25 Odstranění bednění základových pásů 1 den 6.4. 11 6.4. 11
26 Odstranění bednění základových patek 1 den 7.4. 11 7.4. 11
27 Zhutnění povrchu, zhutnění štěrkopísku pro pod. beton 2 dny 8.4. 11 11.4. 11
28 Betonáž podkladního betonu 2 dny 12.4. 11 13.4. 11
29 Hrubá spodní stavba 1PP 38 dny 18.4. 11 8.6. 11
30 Položení svislé izolace proti vodě 2 dny 18.4. 11 19.4. 11
31 Zřízení bednění betonových sloupů 1 den 20.4. 11 20.4. 11
32 Osazení výztuže sloupů 1 den 21.4. 11 21.4. 11
33 Betonáž betonových sloupů 4 dny 22.4. 11 27.4. 11
34 Odstranění bednění betonových sloupů 1 den 4.5. 11 4.5. 11
35 Zřízení bednění nosníků a průvlaků 2 dny 5.5. 11 6.5. 11
36 Osazení výztuže vodorovných nosníků a průvlaků 1 den 9.5. 11 9.5. 11
37 Betonáž vodorovných nosníků a průvlaků 2 dny 10.5. 11 11.5. 11
38 Odstranění bednění vodorovných nosníků a průvlaků 1 den 16.5. 11 16.5. 11
39 Vyzdění skeletu - Porotherm 30 P+ D na MVC 5 6 dny 17.5. 11 24.5. 11
40 Zřízení bednění stropu 1PP 3 dny 25.5. 11 27.5. 11
41 Osazení výztuže stropu 1PP 2 dny 30.5. 11 31.5. 11
42 Betonáž stropu 1PP 2 dny 1.6. 11 2.6. 11
43 Svislé izolace proti vodě 2 dny 3.6. 11 6.6. 11
44 Svislá tepelná izolace spodní stavby 1 den 7.6. 11 7.6. 11
45 Zásyp stavební jámy 1 den 8.6. 11 8.6. 11
46 Hrubá vrchní stavba 1NP 48 dny 9.6. 11 15.8. 11
47 Zdění vnějších stěn - Porotherm 44 P+D 8 dny 9.6. 11 20.6. 11
48 Zdění vnitřních stěn - Porotherm 30 P+D 8 dny 21.6. 11 30.6. 11
49 Betonování sloupů a průvlaků 3 dny 1.7. 11 5.7. 11
50 Montáž Porotherm stropu (POT nosníky + vložky Miako) 12 dny 11.7. 11 26.7. 11
51 Zalití stropu Porotherm beton C16/20 8 dny 27.7. 11 5.8. 11
52 Montáž schodiště 1PP + 1NP 2 dny 12.8. 11 15.8. 11
53 Hrubá vrchní stavba 2NP 40 dny 16.8. 11 10.10. 11
54 Zdění vnějších stěn - Porotherm 44 P+D 8 dny 16.8. 11 25.8. 11
55 Zdění vnitřních stěn - Porotherm 30 P+D 6 dny 26.8. 11 2.9. 11
56 Montáž Porotherm stropu (POT nosníky + vložky Miako) 12 dny 5.9. 11 20.9. 11
57 Zalití stropu Porotherm beton C16/20 8 dny 21.9. 11 30.9. 11
58 Montáž schodiště 2NP 2 dny 7.10. 11 10.10. 11
59 Hrubá vrchní stavba 3NP 30 dny 11.10. 11 21.11. 11
60 Zdění vnějších stěn - Porotherm 44 P+D 7 dny 11.10. 11 19.10. 11
61 Zdění vnitřních stěn - Porotherm 30 P+D 5 dny 20.10. 11 26.10. 11
62 Montáž Porotherm stropu (POT nosníky + vložky Miako) 12 dny 27.10. 11 11.11. 11
63 Zalití stropu Porotherm beton C16/20 6 dny 14.11. 11 21.11. 11
64 Zastřešení 14 dny 28.11. 11 15.12. 11
65 Zdění atiky Porotherm 44 P+D 4 dny 28.11. 11 1.12. 11
66 Položení hydroizolace, spádové vrstvy a tepelné izolace 5 dny 2.12. 11 8.12. 11
67 Položení střešní fólie a instalace vtoků 5 dny 9.12. 11 15.12. 11
68 Provádění příček a hrubých instalací 22 dny 16.12. 11 16.1. 12
69 Zdění vnitřních příček 7 dny 16.12. 11 26.12. 11
70 Hrubé instalace - voda, plyn, elektro, kanalizace 15 dny 27.12. 11 16.1. 12
71 Osazení výplní oken a dveří 14 dny 27.12. 11 13.1. 12
72 Instalace podhledů 10 dny 27.12. 11 9.1. 12
73 Provádění vnitřních omítek a potěrů 15 dny 21.2. 12 12.3. 12
74 Povrchová úprava vnitřních stěn 8 dny 21.2. 12 1.3. 12
75 Povrchová úprava podhledů 7 dny 2.3. 12 12.3. 12
76 Provádění podlah, povrchů a technologie 18 dny 2.3. 12 27.3. 12
77 Provádění podlah 1PP 5 dny 13.3. 12 19.3. 12
78 Instalace parkovacího systému 1PP 3 dny 20.3. 12 22.3. 12
79 Podlahové vytápění 1NP,2NP,3NP 5 dny 2.3. 12 8.3. 12
80 Provádění podlah 1NP,2NP,3NP 10 dny 9.3. 12 22.3. 12
81 Instalace kotelny 1 den 27.3. 12 27.3. 12
82 Vnitřní kompletace 25 dny 2.3. 12 5.4. 12
83 Provádění obkladů a dlažeb 4 dny 2.3. 12 7.3. 12
84 Instalace vnitřního vybavení 10 dny 23.3. 12 5.4. 12
85 Vnejší úpravy, fasáda 38 dny 13.4. 12 5.6. 12
86 Provádění vnějšího zateplovacího systému 14 dny 13.4. 12 2.5. 12
87 Provedení penetrace a vnější omítky 10 dny 3.5. 12 16.5. 12
88 Stavba konstrukce pro rampu a její montáž 10 dny 17.5. 12 30.5. 12
89 Vnější dokončovací a sadové úpravy 4 dny 31.5. 12 5.6. 12
90 Dokončení stavby- předání a převzetí stavby 1 den 6.6. 12 6.6. 12

Dodavatel

Dodavatel elektroinstalačních prací

Dodavatel instalačních prací

Skupina geodetů

Dodavatel zemních prací

Skupina dělníků dodavatele

Dodavatel zemních prací

Dodavatel zemních prací

Dodavatel instalačních prací

Dodavatel zemních prací

Dodavatel zemních prací, geodet

Obsluha strojů, řidiči, pomocní dělníci

Obsluha strojů, řidiči, pomocní dělníci

Kopáči, pomocní dělníci

Kopáči, pomocní dělníci

Tesaři

Armovači

Betonáři

Betonáři

Tesaři

Tesaři

Pomocní dělníci

Betonáři

Izolatéři

Tesaři

Armovači

Betonáři

Tesaři

Tesaři

Armovači

Betonáři

Tesaři

Zedníci

Tesaři

Armovači

Betonáři

Izolatéři

Izolatéři

Kopáči, pomocní dělníci

Zedníci

Zedníci

Betonáři, arm
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení

1 Bytový dům (Zděný systém Porotherm) 351 dny 1.2. 11
2 Převzetí staveniště dle SoD a zahájení stavby 1 den 1.2. 11
3 Přípravné práce na staveništi 19 dny 2.2. 11
4 Zprovoznit dočasný zdroj elektrické energie 3 dny 2.2. 11
5 Zprovoznit dočasný rozvod vody 4 dny 7.2. 11
6 Zaměřit nivelační body 2 dny 11.2. 11
7 Připravit povrch staveniště  upravit povrch, postavit plot 7 dny 15.2. 11
8 Zprovoznit kancelář stavby 3 dny 24.2. 11
9 Urovnání povrchu staveniště, technické vybavení 7 dny 1.3. 11

10 Vyčištění staveniště, odstranění porostů a kamenů 3 dny 1.3. 11
11 Vydláždit přístup na staveniště 3 dny 4.3. 11
12 Instalovat odvodnění 1 den 4.3. 11
13 Provést konečné urovnání staveniště 1 den 9.3. 11
14 Zemní práce 10 dny 10.3. 11
15 Postavit vytyčovací lavičky a vytyčit půdorys 2 dny 10.3. 11
16 Hloubení nezapažené jámy 5 dny 14.3. 11
17 Hloubení základových pásů a patek 2 dny 21.3. 11
18 Ruční dočištění základů 1 den 23.3. 11
19 Základy 15 dny 24.3. 11
20 Úprava podloží  základové spáry 1 den 24.3. 11
21 Postavit bednění pro základové pásy a patky 2 dny 25.3. 11
22 Osazení výztuže patek 1 den 29.3. 11
23 Betonáž základových pásů 2 dny 29.3. 11
24 Betonáž základových patek 1 den 30.3. 11
25 Odstranění bednění základových pásů 1 den 6.4. 11
26 Odstranění bednění základových patek 1 den 7.4. 11
27 Zhutnění povrchu, zhutnění štěrkopísku pro pod. beton 2 dny 8.4. 11
28 Betonáž podkladního betonu 2 dny 12.4. 11
29 Hrubá spodní stavba 1PP 38 dny 18.4. 11
30 Položení svislé izolace proti vodě 2 dny 18.4. 11
31 Zřízení bednění betonových sloupů 1 den 20.4. 11
32 Osazení výztuže sloupů 1 den 21.4. 11
33 Betonáž betonových sloupů 4 dny 22.4. 11
34 Odstranění bednění betonových sloupů 1 den 4.5. 11
35 Zřízení bednění nosníků a průvlaků 2 dny 5.5. 11
36 Osazení výztuže vodorovných nosníků a průvlaků 1 den 9.5. 11
37 Betonáž vodorovných nosníků a průvlaků 2 dny 10.5. 11
38 Odstranění bednění vodorovných nosníků a průvlaků 1 den 16.5. 11
39 Vyzdění skeletu - Porotherm 30 P+ D na MVC 5 6 dny 17.5. 11
40 Zřízení bednění stropu 1PP 3 dny 25.5. 11
41 Osazení výztuže stropu 1PP 2 dny 30.5. 11
42 Betonáž stropu 1PP 2 dny 1.6. 11
43 Svislé izolace proti vodě 2 dny 3.6. 11
44 Svislá tepelná izolace spodní stavby 1 den 7.6. 11
45 Zásyp stavební jámy 1 den 8.6. 11
46 Hrubá vrchní stavba 1NP 48 dny 9.6. 11
47 Zdění vnějších stěn - Porotherm 44 P+D 8 dny 9.6. 11
48 Zdění vnitřních stěn - Porotherm 30 P+D 8 dny 21.6. 11
49 Betonování sloupů a průvlaků 3 dny 1.7. 11
50 Montáž Porotherm stropu (POT nosníky + vložky Miako) 12 dny 11.7. 11
51 Zalití stropu Porotherm beton C16/20 8 dny 27.7. 11
52 Montáž schodiště 1PP + 1NP 2 dny 12.8. 11
53 Hrubá vrchní stavba 2NP 40 dny 16.8. 11
54 Zdění vnějších stěn - Porotherm 44 P+D 8 dny 16.8. 11
55 Zdění vnitřních stěn - Porotherm 30 P+D 6 dny 26.8. 11
56 Montáž Porotherm stropu (POT nosníky + vložky Miako) 12 dny 5.9. 11
57 Zalití stropu Porotherm beton C16/20 8 dny 21.9. 11
58 Montáž schodiště 2NP 2 dny 7.10. 11
59 Hrubá vrchní stavba 3NP 30 dny 11.10. 11
60 Zdění vnějších stěn - Porotherm 44 P+D 7 dny 11.10. 11
61 Zdění vnitřních stěn - Porotherm 30 P+D 5 dny 20.10. 11
62 Montáž Porotherm stropu (POT nosníky + vložky Miako) 12 dny 27.10. 11
63 Zalití stropu Porotherm beton C16/20 6 dny 14.11. 11
64 Zastřešení 14 dny 28.11. 11
65 Zdění atiky Porotherm 44 P+D 4 dny 28.11. 11
66 Položení hydroizolace, spádové vrstvy a tepelné izolace 5 dny 2.12. 11
67 Položení střešní fólie a instalace vtoků 5 dny 9.12. 11
68 Provádění příček a hrubých instalací 22 dny 16.12. 11
69 Zdění vnitřních příček 7 dny 16.12. 11
70 Hrubé instalace - voda, plyn, elektro, kanalizace 15 dny 27.12. 11
71 Osazení výplní oken a dveří 14 dny 27.12. 11
72 Instalace podhledů 10 dny 27.12. 11
73 Provádění vnitřních omítek a potěrů 15 dny 21.2. 12
74 Povrchová úprava vnitřních stěn 8 dny 21.2. 12
75 Povrchová úprava podhledů 7 dny 2.3. 12
76 Provádění podlah, povrchů a technologie 18 dny 2.3. 12
77 Provádění podlah 1PP 5 dny 13.3. 12
78 Instalace parkovacího systému 1PP 3 dny 20.3. 12
79 Podlahové vytápění 1NP,2NP,3NP 5 dny 2.3. 12
80 Provádění podlah 1NP,2NP,3NP 10 dny 9.3. 12
81 Instalace kotelny 1 den 27.3. 12
82 Vnitřní kompletace 25 dny 2.3. 12
83 Provádění obkladů a dlažeb 4 dny 2.3. 12
84 Instalace vnitřního vybavení 10 dny 23.3. 12
85 Vnejší úpravy, fasáda 38 dny 13.4. 12
86 Provádění vnějšího zateplovacího systému 14 dny 13.4. 12
87 Provedení penetrace a vnější omítky 10 dny 3.5. 12
88 Stavba konstrukce pro rampu a její montáž 10 dny 17.5. 12
89 Vnější dokončovací a sadové úpravy 4 dny 31.5. 12
90 Dokončení stavby- předání a převzetí stavby 1 den 6.6. 12

ovači, tesaři

Zedníci, pomocní dělníci

Betonáři

Dodavatel schodiště

Zedníci

Zedníci

Betonáři, armovači, tesaři

Zedníci, pomocní dělníci

Dodavatel schodiště

Zedníci

Zedníci

Betonáři, armovači, tesaři

Zedníci, pomocní dělníci

Zedníci

Izolatéři

Izolatéři, klempíři
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení

1 Bytový dům (Zděný systém Porotherm) 351 dny 1.2. 11
2 Převzetí staveniště dle SoD a zahájení stavby 1 den 1.2. 11
3 Přípravné práce na staveništi 19 dny 2.2. 11
4 Zprovoznit dočasný zdroj elektrické energie 3 dny 2.2. 11
5 Zprovoznit dočasný rozvod vody 4 dny 7.2. 11
6 Zaměřit nivelační body 2 dny 11.2. 11
7 Připravit povrch staveniště  upravit povrch, postavit plot 7 dny 15.2. 11
8 Zprovoznit kancelář stavby 3 dny 24.2. 11
9 Urovnání povrchu staveniště, technické vybavení 7 dny 1.3. 11

10 Vyčištění staveniště, odstranění porostů a kamenů 3 dny 1.3. 11
11 Vydláždit přístup na staveniště 3 dny 4.3. 11
12 Instalovat odvodnění 1 den 4.3. 11
13 Provést konečné urovnání staveniště 1 den 9.3. 11
14 Zemní práce 10 dny 10.3. 11
15 Postavit vytyčovací lavičky a vytyčit půdorys 2 dny 10.3. 11
16 Hloubení nezapažené jámy 5 dny 14.3. 11
17 Hloubení základových pásů a patek 2 dny 21.3. 11
18 Ruční dočištění základů 1 den 23.3. 11
19 Základy 15 dny 24.3. 11
20 Úprava podloží  základové spáry 1 den 24.3. 11
21 Postavit bednění pro základové pásy a patky 2 dny 25.3. 11
22 Osazení výztuže patek 1 den 29.3. 11
23 Betonáž základových pásů 2 dny 29.3. 11
24 Betonáž základových patek 1 den 30.3. 11
25 Odstranění bednění základových pásů 1 den 6.4. 11
26 Odstranění bednění základových patek 1 den 7.4. 11
27 Zhutnění povrchu, zhutnění štěrkopísku pro pod. beton 2 dny 8.4. 11
28 Betonáž podkladního betonu 2 dny 12.4. 11
29 Hrubá spodní stavba 1PP 38 dny 18.4. 11
30 Položení svislé izolace proti vodě 2 dny 18.4. 11
31 Zřízení bednění betonových sloupů 1 den 20.4. 11
32 Osazení výztuže sloupů 1 den 21.4. 11
33 Betonáž betonových sloupů 4 dny 22.4. 11
34 Odstranění bednění betonových sloupů 1 den 4.5. 11
35 Zřízení bednění nosníků a průvlaků 2 dny 5.5. 11
36 Osazení výztuže vodorovných nosníků a průvlaků 1 den 9.5. 11
37 Betonáž vodorovných nosníků a průvlaků 2 dny 10.5. 11
38 Odstranění bednění vodorovných nosníků a průvlaků 1 den 16.5. 11
39 Vyzdění skeletu - Porotherm 30 P+ D na MVC 5 6 dny 17.5. 11
40 Zřízení bednění stropu 1PP 3 dny 25.5. 11
41 Osazení výztuže stropu 1PP 2 dny 30.5. 11
42 Betonáž stropu 1PP 2 dny 1.6. 11
43 Svislé izolace proti vodě 2 dny 3.6. 11
44 Svislá tepelná izolace spodní stavby 1 den 7.6. 11
45 Zásyp stavební jámy 1 den 8.6. 11
46 Hrubá vrchní stavba 1NP 48 dny 9.6. 11
47 Zdění vnějších stěn - Porotherm 44 P+D 8 dny 9.6. 11
48 Zdění vnitřních stěn - Porotherm 30 P+D 8 dny 21.6. 11
49 Betonování sloupů a průvlaků 3 dny 1.7. 11
50 Montáž Porotherm stropu (POT nosníky + vložky Miako) 12 dny 11.7. 11
51 Zalití stropu Porotherm beton C16/20 8 dny 27.7. 11
52 Montáž schodiště 1PP + 1NP 2 dny 12.8. 11
53 Hrubá vrchní stavba 2NP 40 dny 16.8. 11
54 Zdění vnějších stěn - Porotherm 44 P+D 8 dny 16.8. 11
55 Zdění vnitřních stěn - Porotherm 30 P+D 6 dny 26.8. 11
56 Montáž Porotherm stropu (POT nosníky + vložky Miako) 12 dny 5.9. 11
57 Zalití stropu Porotherm beton C16/20 8 dny 21.9. 11
58 Montáž schodiště 2NP 2 dny 7.10. 11
59 Hrubá vrchní stavba 3NP 30 dny 11.10. 11
60 Zdění vnějších stěn - Porotherm 44 P+D 7 dny 11.10. 11
61 Zdění vnitřních stěn - Porotherm 30 P+D 5 dny 20.10. 11
62 Montáž Porotherm stropu (POT nosníky + vložky Miako) 12 dny 27.10. 11
63 Zalití stropu Porotherm beton C16/20 6 dny 14.11. 11
64 Zastřešení 14 dny 28.11. 11
65 Zdění atiky Porotherm 44 P+D 4 dny 28.11. 11
66 Položení hydroizolace, spádové vrstvy a tepelné izolace 5 dny 2.12. 11
67 Položení střešní fólie a instalace vtoků 5 dny 9.12. 11
68 Provádění příček a hrubých instalací 22 dny 16.12. 11
69 Zdění vnitřních příček 7 dny 16.12. 11
70 Hrubé instalace - voda, plyn, elektro, kanalizace 15 dny 27.12. 11
71 Osazení výplní oken a dveří 14 dny 27.12. 11
72 Instalace podhledů 10 dny 27.12. 11
73 Provádění vnitřních omítek a potěrů 15 dny 21.2. 12
74 Povrchová úprava vnitřních stěn 8 dny 21.2. 12
75 Povrchová úprava podhledů 7 dny 2.3. 12
76 Provádění podlah, povrchů a technologie 18 dny 2.3. 12
77 Provádění podlah 1PP 5 dny 13.3. 12
78 Instalace parkovacího systému 1PP 3 dny 20.3. 12
79 Podlahové vytápění 1NP,2NP,3NP 5 dny 2.3. 12
80 Provádění podlah 1NP,2NP,3NP 10 dny 9.3. 12
81 Instalace kotelny 1 den 27.3. 12
82 Vnitřní kompletace 25 dny 2.3. 12
83 Provádění obkladů a dlažeb 4 dny 2.3. 12
84 Instalace vnitřního vybavení 10 dny 23.3. 12
85 Vnejší úpravy, fasáda 38 dny 13.4. 12
86 Provádění vnějšího zateplovacího systému 14 dny 13.4. 12
87 Provedení penetrace a vnější omítky 10 dny 3.5. 12
88 Stavba konstrukce pro rampu a její montáž 10 dny 17.5. 12
89 Vnější dokončovací a sadové úpravy 4 dny 31.5. 12
90 Dokončení stavby- předání a převzetí stavby 1 den 6.6. 12

Zedníci

Dodavatel instalací

Dodavatel oken a dveří

Tesaři, pomocní dělníci

Omítači

Omítači

Podlaháři

Dodavatel parkovacího systému

Topenáři, izolatéři

Podlaháři

Dodavatel vybavení kotelny, topenáři

Obkladači, podlaháři

Dodavatelé vnitřnho vybavení

Izolatéři

Omítkáři
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Příloha A - Tepelně technický posudek obalových konstrukcí 

 - Posouzení obvodového pláště (TEPLO 2009) 

 - Posouzení střešního pláště  (TEPLO 2009) 

 - Posouzení střešní terasy  (TEPLO 2009) 

 - Posouzení stěny suterénu  (TEPLO 2009) 
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Příloha A- Tepelně technický posudek 1 Obvodová konstrukce – TEPLO 2009 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 

 Název úlohy :  Obvodová stěna 
 Zpracovatel :  Bc. Kraus Michal 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  20.11.2009 
 
 

 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  Tmel Fermacell   0.0005    0.3500  1000.0   1000.0        10.0   0.0000 
  2  Fermacell   0.0275    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 
  3  Uzavřená vzduc   0.0500    0.2730  1010.0      1.2         0.2   0.0000 
  4  Jutafol N 140   0.0003    0.3900  1700.0    560.0     16000.0   0.0000 
  5  OSB 3 Eurostra   0.0180    0.1300  1700.0    650.0       200.0   0.0000 
  6  Rockwool Airro   0.1800    0.0620   840.0    100.0         2.0   0.0000 
  7  Fermacell   0.0150    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 
  8  EPS 70 F Fasád   0.0600    0.0370  1270.0     15.0        20.0   0.0000 
  9  StoMiral K/R   0.0087    0.8700   900.0   1450.0        25.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 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    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -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 
 
 
 
 



Příloha A- Tepelně technický posudek 2 Obvodová konstrukce – TEPLO 2009 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.99 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.194 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.3E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        136.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.1 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.91 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.953 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.3   0.593     8.0   0.448    19.5   0.953    47.2 
    2    12.1   0.600     8.8   0.442    19.6   0.953    49.6 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    19.8   0.953    51.4 
    4    14.0   0.468    10.6   0.194    20.0   0.953    54.6 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    20.3   0.953    60.4 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    20.4   0.953    64.8 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.953    66.8 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.4   0.953    66.1 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    20.3   0.953    60.8 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    20.1   0.953    55.4 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    19.8   0.953    51.7 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.6   0.953    49.9 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e 
         

 tepl.[C]:   18.9   18.9   18.3   17.1   17.1   16.2   -3.4   -3.7  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1334   1334   1316   1316    405    233    216    206    149    138 
 p,sat [Pa]:   2185   2183   2105   1948   1947   1835    459    447    170    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  9.585E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2009 

 



Příloha A- Tepelně technický posudek 3 Obvodová konstrukce – TEPLO 2009 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Tmel Fermacell  0,0005       0,350  10,0 
   2  Fermacell  0,0275       0,320  13,0 
   3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 50  0,050       0,273  0,2 
   4  Jutafol N 140 Special  0,0003       0,390  16000,0 
   5  OSB 3 Eurostrand  0,018       0,130  200,0 
   6  Rockwool Airrock HD  0,180       0,062  2,0 
   7  Fermacell  0,015       0,320  13,0 
   8  EPS 70 F Fasádní  0,060       0,037  20,0 
   9  StoMiral K/R  0,0087       0,870  25,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,015 = 0,807 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,953 
  

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

  

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

 II. Poţadavek 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 ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Poţadavky 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. 
   

  POŢADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
 

 

  



Příloha A- Tepelně technický posudek 4 Obvodová konstrukce – TEPLO 2009 

 

Obr. č. 1:Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce obvodového pláště 

Zdroj: TEPLO 2009 

 

 

 

Obr. č. 2: Rozložení teplot v typickém místě konstrukce obvodového pláště 

Zdroj: TEPLO 2009



Příloha A- Tepelně technický posudek 1 Střešní konstrukce – TEPLO 2009 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 

 Název úlohy :  Střešní konstrukce 
 Zpracovatel :  Bc. Kraus Michal 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  20.11.2009 
 
 

 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  Fermacell   0.0150    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 
  2  Latě/Vzduch   0.0300    0.1490  1085.0     21.1         0.4   0.0000 
  3  Uzavřená vzduc   0.2200    1.1830  1322.0     84.2         0.0   0.0000 
  4  OSB 3 Eurostra   0.0180    0.1300  1700.0    650.0       200.0   0.0000 
  5  Glastek 40 Spe   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   0.0000 
  6  Rigips EPS 100   0.0300    0.0370  1270.0     20.0        30.0   0.0000 
  7  Dow Roofmate S   0.1600    0.0320  2060.0     35.0       100.0   0.0000 
  8  Filtek 300   0.0005    0.1600   960.0   1400.0     16700.0   0.0000 
  9  Alkorplan 35 1   0.0015    0.1600   960.0   1300.0     20000.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 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    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -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 
 
 
 
 



Příloha A- Tepelně technický posudek 2 Střešní konstrukce – TEPLO 2009 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :         6.42 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.153 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 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 :    1.4E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        163.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          8.7 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.27 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.963 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.3   0.593     8.0   0.448    19.7   0.963    46.5 
    2    12.1   0.600     8.8   0.442    19.8   0.963    48.9 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    20.0   0.963    50.9 
    4    14.0   0.468    10.6   0.194    20.1   0.963    54.2 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    20.3   0.963    60.1 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    20.4   0.963    64.6 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.963    66.7 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.5   0.963    66.0 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    20.3   0.963    60.6 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    20.2   0.963    55.0 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    20.0   0.963    51.1 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.8   0.963    49.2 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e 
         

 tepl.[C]:   19.3   19.0   18.0   17.0   16.2   16.1   11.8  -14.7  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1333   1333   1333   1316    393    389    315    277    138 
 p,sat [Pa]:   2234   2199   2057   1933   1844   1833   1386    169    169    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující mnoţství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.4770    0.4770   8.956E-0010 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.002 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.049 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 

 Roční cyklus č.  1 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2009 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střešní konstrukce 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Fermacell  0,015       0,320  13,0 
   2  Latě/Vzduch  0,030       0,149  0,4 
   3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 30  0,220       1,183  0,05 
   4  OSB 3 Eurostrand  0,018       0,130  200,0 
   5  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   6  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,030       0,037  30,0 
   7  Dow Roofmate SL  0,160       0,032  100,0 
   8  Filtek 300  0,0005       0,160  16700,0 
   9  Alkorplan 35 179  0,0015       0,160  20000,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,015 = 0,807 
  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). 
  

  

 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. Poţadavek 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 ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,021 kg/m2,rok 
  (materiál: Filtek 300). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,021 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0022 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0486 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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Obr. č.:3 Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce střešního pláště 

Zdroj: TEPLO 2009 

 

 

Obr. č. 4: Rozložení tlaků v typickém místě konstrukce střešního pláště 

Zdroj: TEPLO 2009
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2009 

 Název úlohy :  Střešní terasa 
 Zpracovatel :  Bc. Kraus Michal 
 

 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  Fermacell   0.0150    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 
  2  Jutafol N 220   0.0003    0.3900  1700.0    880.0     35000.0   0.0000 
  3  Latě/Vzduch   0.0300    0.1490  1085.0     21.1         0.4   0.0000 
  4  Rigips EPS 100   0.2200    0.0510  1407.8     62.2        30.0   0.0000 
  5  OSB desky   0.0220    0.1300  1700.0    650.0        50.0   0.0000 
  6  Alkorplan 35 1   0.0015    0.1600   960.0   1300.0     20000.0   0.0000 
  7  Dow Roofmate S   0.0300    0.0320  2060.0     35.0       100.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 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    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -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 součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :         5.68 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.172 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 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 :    2.8E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        172.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          9.1 h 



Příloha A- Tepelně technický posudek 2 Střešní terasa – TEPLO 2009 

 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.11 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.958 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.3   0.593     8.0   0.448    19.6   0.958    46.8 
    2    12.1   0.600     8.8   0.442    19.7   0.958    49.2 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    19.9   0.958    51.1 
    4    14.0   0.468    10.6   0.194    20.1   0.958    54.4 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    20.3   0.958    60.2 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    20.4   0.958    64.7 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.958    66.8 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.5   0.958    66.1 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    20.3   0.958    60.7 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    20.1   0.958    55.2 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    19.9   0.958    51.4 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.7   0.958    49.5 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         

 tepl.[C]:   19.1   18.8   18.8   17.6   -8.1   -9.1   -9.2  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1329   1072   1071    920    895    207    138 
 p,sat [Pa]:   2211   2173   2172   2015    307    281    279    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující mnoţství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.2652    0.2872   1.051E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.056 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.132 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 

 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  11   0.2872    0.2872   2.54E-0010     0.0007 
  12   0.2872    0.2872   2.19E-0009     0.0065 
   1   0.2872    0.2872   2.43E-0009     0.0130 
   2   0.2872    0.2872   2.23E-0009     0.0184 
   3   0.2872    0.2872   5.10E-0010     0.0198 
   4   0.2872    0.2872  -2.17E-0009     0.0142 
   5    ---       ---    -5.42E-0009     0.0000 
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         

 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0198 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 STOP, Teplo 2009 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střešní terasa 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Fermacell  0,015       0,320  13,0 
   2  Jutafol N 220 Special  0,0003       0,390  35000,0 
   3  Latě/Vzduch  0,030       0,149  0,4 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,220       0,051  30,0 
   5  OSB desky  0,022       0,130  50,0 
   6  Alkorplan 35 177  0,0015       0,160  20000,0 
   7  Dow Roofmate SL  0,030       0,032  100,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,015 = 0,807 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,059 kg/m2,rok 
  (materiál: Alkorplan 35 177). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0563 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1321 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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Obr. č. 5 Rozložení teplot v typickém místě konstrukce střešní terasy 

Zdroj: TEPLO 2009 

 

 

 

Obr. č. 6: Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce střešní terasy 

Zdroj: TEPLO 2009 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 

 Název úlohy :  Stěna suterénu 
 Zpracovatel :  Bc. Kraus Michal 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  20.11.2009 
 
 

 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 30 C   0.3000    0.1800  1000.0    830.0         5.0   0.0000 
  2  Extrudovaný po   0.0800    0.0340  2060.0     30.0       100.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :     5.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    85.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
    2        28     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
    3        31     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
    4        30     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
    5        31     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
    6        30     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
    7        31     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
    8        31     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
    9        30     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
   10        31     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
   11        30     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
   12        31     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.02 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.239 W/m2K 
 
 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 



Příloha A- Tepelně technický posudek 2 Stěna suterénu – TEPLO 2009 

 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.0E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        673.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         16.0 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :         5.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
    2     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
    3     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
    4     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
    5     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
    6     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
    7     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
    8     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
    9     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
   10     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
   11     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
   12     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
           

 

 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 bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2     e 
         

 tepl.[C]:    5.0    5.0    5.0 
 p [Pa]:    741    762    872 
 p,sat [Pa]:    872    872    872 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd : -2.753E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2009 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Stěna suterénu 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  4,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  5,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  80,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Porotherm 30 CB  0,300       0,180  5,0 
   2  Extrudovaný polystyren  0,080       0,034  100,0 
 

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

 Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto neověřuje. 
 V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Poţadavky 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. 
   

  POŢADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 

 Název úlohy :  Podlaha na terénu 
 Zpracovatel :  Bc. Kraus Michal 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  20.11.2009 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Potěr cementov   0.0200    1.1600   840.0   2000.0        19.0   0.0000 
  2  Beton hutný 1   0.0800    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
  3  Rockwool Stepr   0.0500    0.0430   840.0    100.0         3.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 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 :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :     5.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    85.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
    2        28     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
    3        31     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
    4        30     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
    5        31     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
    6        30     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
    7        31     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
    8        31     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
    9        30     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
   10        31     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
   11        30     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
   12        31     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :         1.25 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.687 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.71 / 0.74 / 0.79 / 0.89 W/m2K 
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 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+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         23.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          5.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :         5.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
    2     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
    3     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
    4     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
    5     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
    6     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
    7     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
    8     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
    9     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
   10     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
   11     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
   12     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
           

 

 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 bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         

 tepl.[C]:    5.0    5.0    5.0    5.0 
 p [Pa]:    741    767    861    872 
 p,sat [Pa]:    872    872    872    872 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd : -1.383E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2009 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  4,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  5,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  80,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Potěr cementový  0,020       1,160  19,0 
   2  Beton hutný 1  0,080       1,230  17,0 
   3  Rockwool Steprock ND  0,050       0,043  3,0 
 

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

 Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto neověřuje. 
 V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 

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

  Požadavek: U,N  =   0,85 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,69 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Poţadavky 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. 
   

  POŢADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 

 Název úlohy :  Strop 1PP a podlaha 1NP 
 Zpracovatel :  Bc. Kraus Michal 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  20.11.2009 
 
 

 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  Vlysy   0.0100    0.1800  2510.0    600.0       157.0   0.0000 
  2  Desky RIGIDUR   0.0200    0.2400  1580.0   1300.0        78.8   0.0000 
  3  DEKPERIMETER P   0.0500    0.0340  1270.0     30.0        30.0   
0.0000 
  4  PE folie   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0   0.0000 
  5  Beton hutný 1   0.0700    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
  6  Rigips EPS 100   0.1400    0.1230  1242.2    251.1        30.0   0.0000 
  7  Fermacell   0.0200    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 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 :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    80.0 % 
 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   56.4  1401.9     5.0  100.0   871.9 
    2        28    21.0   56.4  1401.9     5.0  100.0   871.9 
    3        31    21.0   56.4  1401.9     5.0  100.0   871.9 
    4        30    21.0   56.4  1401.9     5.0  100.0   871.9 
    5        31    21.0   56.4  1401.9     5.0  100.0   871.9 
    6        30    21.0   56.4  1401.9     5.0  100.0   871.9 
    7        31    21.0   56.4  1401.9     5.0  100.0   871.9 
    8        31    21.0   56.4  1401.9     5.0  100.0   871.9 
    9        30    21.0   56.4  1401.9     5.0  100.0   871.9 
   10        31    21.0   56.4  1401.9     5.0  100.0   871.9 
   11        30    21.0   56.4  1401.9     5.0  100.0   871.9 
   12        31    21.0   56.4  1401.9     5.0  100.0   871.9 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
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 Tepelný odpor konstrukce R :         2.87 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.325 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.34 / 0.37 / 0.42 / 0.52 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+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        233.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         12.0 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.73 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.921 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    15.4   0.652    12.0   0.438    19.7   0.921    61.0 
    2    15.4   0.652    12.0   0.438    19.7   0.921    61.0 
    3    15.4   0.652    12.0   0.438    19.7   0.921    61.0 
    4    15.4   0.652    12.0   0.438    19.7   0.921    61.0 
    5    15.4   0.652    12.0   0.438    19.7   0.921    61.0 
    6    15.4   0.652    12.0   0.438    19.7   0.921    61.0 
    7    15.4   0.652    12.0   0.438    19.7   0.921    61.0 
    8    15.4   0.652    12.0   0.438    19.7   0.921    61.0 
    9    15.4   0.652    12.0   0.438    19.7   0.921    61.0 
   10    15.4   0.652    12.0   0.438    19.7   0.921    61.0 
   11    15.4   0.652    12.0   0.438    19.7   0.921    61.0 
   12    15.4   0.652    12.0   0.438    19.7   0.921    61.0 
           

 

 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 bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         

 tepl.[C]:   19.7   19.5   19.0   11.6   11.6   11.3    5.5    5.2 
 p [Pa]:   1367   1325   1282   1241    851    818    705    697 
 p,sat [Pa]:   2299   2259   2200   1363   1363   1337    904    884 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.423E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2009 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Strop 1PP a podlaha 1NP 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 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  Vlysy  0,010       0,180  157,0 
   2  Desky RIGIDUR  0,020       0,240  78,8 
   3  DEKPERIMETER PV  0,050       0,034  30,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Beton hutný 1  0,070       1,230  17,0 
   6  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,140       0,123  30,0 
   7  Fermacell  0,020       0,320  13,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,015 = 0,550 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,921 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,32 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Poţadavky 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. 
   

  POŢADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Strop 1PP a podlaha 1NP 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 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  Vlysy  0,010       0,180  157,0 
   2  Desky RIGIDUR  0,020       0,240  78,8 
   3  DEKPERIMETER PV  0,050       0,034  30,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Beton hutný 1  0,070       1,230  17,0 
   6  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,140       0,123  30,0 
   7  Fermacell  0,020       0,320  13,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,015 = 0,550 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,921 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,32 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Poţadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,29 C 
  dT10 < dT10,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2009 
 
 

 Název úlohy :  Diplomová práce 011110         
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Bc. Michal Kraus               
 Zakázka :                                 
 Datum :  01.11.2010      
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
 

 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   21.0 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     86 
 Počet vodorovných os:    100 
 Počet prvků:  16830 
 Počet uzlových bodů:   8600 
 
 Souřadnice os sítě - osa x (m) :  
 0.00000 0.03000 0.10650 0.18300 0.25950 0.33600 0.41250 0.48900 0.56550 0.60375  
 0.62288 0.63244 0.63722 0.63961 0.64200 0.64300 0.64488 0.64675 0.65050 0.65800  
 0.67300 0.70300 0.77950 0.85600 0.93250 1.00900 1.08550 1.16200 1.23850 1.31500  
 1.34450 1.35925 1.36663 1.37031 1.37216 1.37400 1.37500 1.37695 1.37891 1.38281  
 1.39063 1.40625 1.43750 1.50000 1.56250 1.59375 1.60938 1.61719 1.62109 1.62305  
 1.62500 1.62600 1.62784 1.62969 1.63338 1.64075 1.65550 1.68500 1.76150 1.83800  
 1.91450 1.99100 2.06750 2.14400 2.22050 2.29700 2.35700 2.43350 2.51000 2.58650  
 2.66300 2.73950 2.81600 2.89250 2.93075 2.94988 2.95944 2.96422 2.96661 2.96900  
 2.97000 2.97188 2.97375 2.97750 2.98500 3.00000  
 
 Souřadnice os sítě - osa y (m) :  
 0.00000 0.00344 0.00688 0.01031 0.01375 0.01719 0.02063 0.02406 0.02578 0.02750  
 0.02850 0.03011 0.03172 0.03494 0.03816 0.04138 0.04459 0.04781 0.05103 0.05425  
 0.05747 0.06069 0.06391 0.06713 0.07034 0.07356 0.07678 0.07839 0.07920 0.07960  
 0.08000 0.08030 0.08064 0.08098 0.08165 0.08300 0.08491 0.08683 0.09065 0.09448  
 0.09830 0.10390 0.10950 0.11510 0.12070 0.12630 0.13190 0.13750 0.14310 0.14870  
 0.15430 0.15990 0.16550 0.17110 0.17670 0.18230 0.18790 0.19350 0.19910 0.20470  
 0.21030 0.21590 0.22150 0.22710 0.23270 0.23830 0.24390 0.24950 0.25510 0.26070  
 0.26630 0.27190 0.27470 0.27610 0.27750 0.27830 0.27919 0.28008 0.28185 0.28540  
 0.28895 0.29250 0.29625 0.30000 0.30375 0.30750 0.31125 0.31500 0.31875 0.32250  
 0.32625 0.33000 0.33375 0.33750 0.34125 0.34500 0.34875 0.35250 0.35685 0.36120  
  
 
 Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
 

    1  Fermacell           0.320     0.320        13        13    1   86    1   10 
    2  Dřevo tvrdé (to     0.180     0.180       157       157   37   51   10   75 
    3  Fermacell           0.320     0.320        13        13    1   86   75   82 
    4  Fermacell           0.320     0.320        13        13    1   86    1   10 
    5  Rigips EPS 70 F     0.037     0.037        20        20    1   86   82   98 
    6  StoMiral K/R        0.870     0.870        25        25    1   86   98  100 
    7  Dřevo tvrdé (to     0.180     0.180       157       157   81   86   41   76 
    8  Dřevo tvrdé (to     0.180     0.180       157       157    1    2   41   76 
    9  Dřevo tvrdé (to     0.180     0.180       157       157   30   37   41   76 
   10  Dřevo tvrdé (to     0.180     0.180       157       157   16   22   41   76 
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   11  Dřevo tvrdé (to     0.180     0.180       157       157   51   58   41   76 
   12  Dřevo tvrdé (to     0.180     0.180       157       157   66   67   41   76 
   13  Rockwool Airroc     0.037     0.037     2.000     2.000    2   15   41   76 
   14  Rockwool Airroc     0.037     0.037     2.000     2.000   22   30   41   76 
   15  Rockwool Airroc     0.037     0.037     2.000     2.000   58   66   41   76 
   16  Rockwool Airroc     0.037     0.037     2.000     2.000   67   80   41   76 
   17  OSB desky           0.130     0.130       200       200    1   37   32   41 
   18  OSB desky           0.130     0.130       200       200   51   86   32   41 
   19  Jutafol N 140 S     0.390     0.390    148275    148275    1   37   31   36 
   20  Jutafol N 140 S     0.390     0.390    148275    148275   51   86   31   36 
   21  Dřevo měkké (to     0.180     0.180       157       157    1    2   10   31 
   22  Dřevo měkké (to     0.180     0.180       157       157   16   22   10   31 
   23  Dřevo měkké (to     0.180     0.180       157       157   30   37   10   31 
   24  Dřevo měkké (to     0.180     0.180       157       157   51   58   10   31 
   25  Dřevo měkké (to     0.180     0.180       157       157   66   67   10   31 
   26  Dřevo měkké (to     0.180     0.180       157       157   81   86   10   31 
   27  Lak polymerátov     0.210     0.210    134500    134500   36   37   10   31 
   28  Lak polymerátov     0.210     0.210    134500    134500   51   52   10   31 
   29  Lak polymerátov     0.210     0.210    134500    134500   37   51   10   11 
 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 

     1      1   8501     21.00        0.25      1.37     10.00 
     2    100   8600    -15.00        0.04      0.14     20.00 
 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 NEJNIŢŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 

    1   21.0        0.25   50   17.75      11.13979       0.30944 
    2  -15.0        0.04   84  -14.92     -11.14033       0.30945 
 
 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 

 NEJNIŢŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 

    1   10.18    17.75   0.910  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -14.92   0.998  ne     ---     --- 
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 21.0 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle ČSN 730540, ani 
  podle ČSN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpečnostní přirážky). Pro vyhodnocení výsledků podle 
  těchto norem je nutné použít postup dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2 či čl. 5 v ČSN EN ISO 13788. 
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 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 

 Součet tepelných toků:     -0.0005 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     22.2801 W/m 
 Podíl:     -0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 je splněn. 
 
 
 TOKY DIFUNDUJÍCÍ VODNÍ PÁRY PŘI ZADANÝCH PODMÍNKÁCH: 
 

 Množství vstupující do konstrukce:   1.7E-0009 kg/m,s. 
 Množství vystupující z konstrukce:   7.0E-0010 kg/m,s. 
 Množství kondenzující vodní páry:   9.9E-0010 kg/m,s. 
 
 Poznámka:  Uvedená množství jsou vztažena k 1 m výšky detailu a platí pro zadané okrajové podmínky. 
  Množství vodní páry vstupující do konstrukce bylo stanoveno pro povrchy se souč. přestupu 
  vodní páry 10.e-9 s/m. Množství vystupující z konstrukce pak pro povrchy se souč. přestupu 
  vodní páry 20.e-9 s/m. Ostatní povrchy se ve výpočtu neuplatnily. 
 
 
 
 STOP, Area 2009 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   Diplomová práce 011110         
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Poţadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,910 
  

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

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Poţadavky 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 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software 
 
 

 
 

 

Obr. č. 7: Teplotní pole a rozložení relativní vlhkosti v typickém průřezu obvodového pláště 

Zdroj: AREA 2009 
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1.1.  Výpočet potřeby vody  

(podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., příloha č. 12) 

Velikost obce od 20 000 do 100 000 obyvatel:  kd= 1,25 

Roztroušená zástavba:   kn= 1,8 

 

Obyvatelé: 

Roční potřeba vody pro byty: 56 m
3
/rok  

Počet obyvatel:  20 

1. Určení specifické potřeby:  

56/365 = 0,153 m
3
/obyvatel den = 153 l/obyvatel den 

2. Průměrná denní potřeba vody:  

                     Qp = 20.153= 3060 l/den = 3,060 m
3
/den 

3. Maximální denní potřeba vody: 

                      Qm = Qp.kd = 3060.1,25 = 3825  l/den = 3,828 m
3
/den 

4. Maximální hodinová potřeba vody: 

                       Qh = 1/24.Qp.kd.kh = 1/24.3060.1,25.1,8 = 286,875  l/hod 

5. Roční potřeba vody: 

                        Qr = Qp . počet provozních dnů budovy = 3,060.365 = 1116,9  m
3
/rok       

  

Kavárna 

Roční potřeba vody pro pohostinství: 50 m
3
/rok  

Počet pracovníků v jedné směně:  3 

1. Určení specifické potřeby:  

50/365 = 0,136 m
3
/obyvatel den = 136 l/obyvatel den 

2. Průměrná denní potřeba vody:  

                     Qp = 3.136 = 408 l/den = 0,408 m
3
/den 

3. Maximální denní potřeba vody: 

                      Qm = Qp.kd =408.1,25 = 510  l/den = 0,510 m
3
/den 

4. Maximální hodinová potřeba vody: 

                       Qh = 1/24.Qp.kd.kh = 1/24.408.1,25.1,8 47,625  l/hod 

5. Roční potřeba vody: 

                        Qr = Qp . počet provozních dnů budovy = 0,408.300 = 122,4  m
3
/rok        

 

Celkem          1239,3 m
3
 



 

Příloha C - Bilance a potřeba energií 2  

 

2. Kanalizace 

2.1.  Výpočet průtoku dešťových vod 

SqQ
rr

..  

Qr1 = 0,030. 0,7. 313 = 6,573 l/s 

Qr2 = 0,030. 0,7. 36,84 = 0,774 l/s 

Qr3 = 0,030. 0,7. 101,5 = 2,131 l/s 

 Qr = 9,478 l/s 

 

2.2.  Množství splaškových vod 

Obyvatelé: 

Počet obyvatel:  n = 20  

Specifická potřeba vody: qn = 153  l.obyvatel
-1

.den
-1

  

1. Průměrná denní potřeba vody:  

                     Qd,p = n.qn = 20.153= 3060 l/den  

2. Maximální hodinový průtok splaškových vod: 

                      Qh,max,1 = Qd,p.kh,max.z
-1

  = 3060.4,4.1/24 = 561 l/hod 

Obyvatelé: 

Počet zaměstnanců v jedné směně:  n = 3  

Specifická potřeba vody: qn = 50  l.obyvatel
-1

.den
-1

  

1. Průměrná denní potřeba vody:  

                     Qd,p = n.qn = 3.50= 150 l/den  

2. Maximální hodinový průtok splaškových vod: 

                      Qh,max,1 = Qd,p.kh,max.z
-1

  = 160.4,4.1/24 = 29,33  l/hod 

 

Celkem        590,33 l/hod 
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3. Výpočet tepelných ztrát obálkovou metodou: 

 

Stěny objektu – plocha Ss = 714,78 m
2 
 

                         součinitel prostupu tepla Un =0,19 W.m
-2 

K
-1 

 

                         rozdíl teplot ts  =35° C 

 

Okna objektu – plocha So = 159,4 m
2 
 

                         součinitel prostupu tepla Un =1,1 W.m
-2 

K
-1 

 

                         rozdíl teplot ts  =35° C 

 

Dveře objektu – plocha Sd = 13,9 m
2 
 

                         součinitel prostupu tepla Un =2,1 W.m
-2 

K
-1 

 

                         rozdíl teplot td  =35° C 

 

Podlaha objektu – plocha Sp = 451 m
2 
 

                              součinitel prostupu tepla Un =0,32 W.m
-2 

K
-1 

 

                              rozdíl teplot tp  =15° C 

 

Střecha objektu – plocha Sst2 = 451 m
2 
 

                             součinitel prostupu tepla Un =0,15 W.m
-2 

K
-1 

 

                             rozdíl teplot tst2  =35° C 

 

Qz = (Ss. Un. ts + So. Un. to + Sd. Un. td + Sp. Un. tp Sst2. Un. tst2 ).Φi = 

(714,78.0,19.35+159,4.1,1.35+13,9.2,1.35+451.0,32.15+451.0,15.35+) . 1,7 = 27955 W 
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4. Potřeba tepla pro vytápění a ohřev vody 

 

 

Obr. č. 8: Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody 

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/ 

http://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/47-potreba-tepla-pro-vytapeni-a-ohrev-teple-vody
































ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 

 Název úlohy :  Obvodová stěna 
 Zpracovatel :  Bc. Michal Kraus 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  13.9.2010 
 
 

 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 P   0.4400    0.1490   960.0    800.0         7.0   0.0000 
  3  Rigips EPS 70   0.0800    0.0390  1270.0     15.0        20.0   0.0000 
  4  Porotherm Univ   0.0100    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

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

    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   64.5  1603.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.7  1533.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -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 součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :         5.03 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.192 W/m2K 
 



 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.6E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       5131.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          0.1 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.31 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.953 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.8   0.732    11.3   0.586    19.9   0.953    57.8 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.0   0.953    60.1 
    3    15.6   0.693    12.1   0.499    20.2   0.953    59.9 
    4    15.9   0.599    12.4   0.330    20.4   0.953    60.2 
    5    16.8   0.450    13.3  ------    20.6   0.953    62.8 
    6    17.5   0.248    14.1  ------    20.8   0.953    65.4 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.8   0.953    66.6 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.8   0.953    66.2 
    9    16.8   0.438    13.4  ------    20.7   0.953    63.0 
   10    16.0   0.581    12.5   0.294    20.4   0.953    60.5 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.2   0.953    59.8 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.0   0.953    60.3 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         

 tepl.[C]:   19.3   19.2   -0.8  -14.6  -14.7 
 p [Pa]:   1367   1332    569    173    138 
 p,sat [Pa]:   2239   2227    573    170    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.4824    0.5148   1.703E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.010 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       3.382 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 

 STOP, Teplo 2009 

 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 P+D na maltu lehk  0,440       0,149  7,0 
   3  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  0,080       0,039  20,0 
   4  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,953 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 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). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,036 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 70 F Fasádní (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,036 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0097 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,3817 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 



 
Obr. č. 1: Rozložení teplot v typickém místě konstrukce 

Zdroj: TEPLO 2009 

 

 
Obr. č. 2: Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce 

Zdroj: TEPLO 2009 

 





Adresa: V Tůních 11 Telefon: +420 296 208 071 
 120 00 Praha 2 E-mail: mail@cecolegno.com 
 Česká republika Web: www.cecolegno.com

Mechanické vlastnosti BSH

Třída jakosti BS11 BS14 BS16 BS18

Třída pevnosti dle ČSN EN 1194: 1999 GL24 GL28 GL32 GL36

Charakteristické hodnoty pevností v N/mm2

Ohyb fm,k 24 28 32 36

Tah rovnoběžně s vlákny ft,0,k 16,5 19,5 22,5 26

Tah kolmo k vláknům ft,90,k 0,4 0,45 0,5 0,5

Tlak rovnoběžně s vlákny fc,0,k 24 26,5 29 31

Tlak kolmo k vláknům fc,90,k 2,7 3 3,3 3,6

Smyk fv,k 2,5 2,5 2,5 2,5

Charakteristické hodnoty tuhostí v kN/mm2

Průměrná hodnota modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny E0,mean 11,6 12,6 13,7 14,7

Průměrná hodnota modulu pružnosti kolmo k vláknům E90,mean 0,39 0,42 0,46 0,49

Průměrná hodnota modulu pružnosti ve smyku Gmean 0,72 0,78 0,85 0,91

Hustota v kg/m3

Hustota rk 380 410 430 450
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Kvalitativní normy vzhledu BSH

Znak výběru Nepohledová kvalita – NSi Pohledová kvalita – Si Výběrová kvalita – ASi

Pevně zarostlé suky 1. 2,3 přípustné přípustné přípustné

Vypadlé a uvolněné suky 2. 2,3 přípustné
ø ≤ 20 mm jsou přípustné  

ø > 20 mm se musejí nahradit 
ve výrobě

jsou vyspraveny

Smolníky 3. 3,5 přípustné přípustné do šířky 5 mm přípustné do 3 mm

Suky a vadná místa, opravená zátkami 4. 
nebo „lodičkami“ 3 není zapotřebí přípustné přípustné

Suky nebo smolníky, opravené 5. 
výplňovými materiály 3 není zapotřebí přípustné 6 přípustné 6

Napadení hmyzem6. přípustné chodbičky do 2 mm přípustné jsou otvory do 2 mm nepřípustné

Dřeň7. přípustná přípustná
na pohledové ploše viditelné 

vrstvy lamely nepřípustná

Šířka výsušných trhlin 8. 3, 5, 7 bez omezení přípustná do 4 mm přípustná do 3 mm

Změna zabarvení v důsledku 9. 
zamodralosti a tvrdé začervenalosti 

a hnědé hniloby v pruzích 5

bez omezení
Do 10 % viditelného povrchu 

celého konstrukčního dílu
nepřípustné

Napadení plísní 10. 5 nepřípustné nepřípustné nepřípustné

Znečištění11. přípustné nepřípustné nepřípustné

Rozteč klínových čepů12. Bez omezení Bez omezení
Na pohledových plochách lamel musí být 

vzdálenost min. 1 m

Opracování povrchu13. egalizované
Ohoblované a fázované, zářezy od hoblování 

přípustné do hloubky 1 mm
Ohoblované a fázované, zářezy 

od hoblování přípustné do hloubky 0,5 mm

Odchylky od následně v řádcích 2, 3, 5–9 definovaných mezních hodnot se tolerují v následujícím rozsahu: 1 
maximálně 3 odchylky / m2 viditelného povrchu pro pohledovou kvalitu, maximálně 1 odchylka/m2 
 viditelného povrchu pro výběrovou kvalitu.

Přípustná velikost suků podle DIN 4074.2 

Bez omezení počtu.3 

Měření průměru suků se provádí podobně jako měření jednotlivých suků u dřevěných hranolů podle 4 
DIN 4074–1: 2003–D6 5.1.2.1.

Stav při dodání.5 

Odpovídajícím způsobem je nutno požadovat přelakovatelné výplňové hmoty.6 

Hloubka trhlin smí být nezávisle na kvalitě povrchu konstrukčních dílů bez plánovaného příčného tahového  7 
namáhání do 1/6 šířky konstrukčního dílu, u konstrukčních dílů s plánovaným příčným tahovým namáháním  
do 1/8 šířky konstrukčního dílu z každé strany.
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ALKORPLAN 35176, tl. 1,2 nebo 1,5 mm
polypropylenová textilie FILTEK 300 
(pouze na polystyren)
tepelná izolace z desek z minerálních vláken/
/expandovaného polystyrenu/
/Kingspan THERMAROOF
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený 
bodově k podkladu
spodní vrstva penetrovaná nátěrem DEKPRIMER

0604

HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY DATUM VYDÁNÍ   2008|07

ROZMĚROVĚ STÁLÁ STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC

ALKORPLAN

Fólie ALKORPLAN se vyrábí v několika typech. 
Použití konkrétního typu vyplývá z jeho vlastností 
(typ nosné vložky, tloušťka fólie apod.)

Stabilizace kotvením
ALKORPLAN S PES VÝZTUŽNOU 
VLOŽKOU 35176 v tloušťce 1,2 mm nebo 
1,5 mm se používá jako mechanicky kotvená 
jednovrstvá hydroizolace střech. Fólie je 
vhodná jak pro nové skladby, tak i pro sanace 
starých střech. V kombinaci s tepelnou izolací 
z minerálních vláken ji lze použít do požárně lze použít do požárně 
nebezpečného prostoru.nebezpečného prostoru. 

Stabilizace přitížením
ALKORPLAN SE SKLENĚNOU VÝZTUŽNOU 
VLOŽKOU 35177 1,5 mm se používá jako 
jednovrstvá hydroizolace střech kladená volně 
pod násyp kameniva, dlažbu apod. Fólie 
ALKORPLAN 35177 v tloušťce 1,5 mm je určena 
pro skladby vegetačních střech. Spoje fólií 
pod vegetačním souvrstvím musí být uzavřeny 
zálivkou. Je vhodná jak pro nové skladby, tak 
i pro sanace starých střech.

Stabilizace lepením
ALKORPLAN S NAKAŠÍROVANOU PES 
ROHOŽÍ 35178 v tloušťce 2,7 mm se používá 
jako jednovrstvá hydroizolace stabilizovaná 
k podkladu lepením rozehřátým asfaltem. 
Fólie nachází uplatnění jak při sanacích střech 

s původní asfaltovou krytinou, tak i v případě 
realizací nových skladeb. K lepení je možno 
použít pouze AOSI 85/25, případně AOSI 110/30.

ALKORPLAN S NAKAŠÍROVANÝM PES 
ROUNEM 35179 v tloušťce 3,2 mm se používá 
jako jednovrstvá hydroizolace stabilizovaná 
k podkladu lepením. Je vhodná jak pro nové 
skladby, tak i pro sanace starých střech. Lepí se 
k podkladu výhradně PU lepidlem.

Doplňkové fólie
ALKORPLAN BEZ VÝZTUŽNÉ
VLOŽKY 35170 je homogenní fólie v tloušťce 
1,5 mm, která se používá pro opracování 
detailů.

ALKORPLAN 81114 je homogenní fólie 
v tloušťce 1,2 mm s protiskluzovou úpravou na 
horní straně. Je určena k realizaci ochranné 
a provozní vrstvy příležitostně pocházených 
částí plochých střech. Nenahrazuje 
hydroizolační vrstvu.

 02

 01

 03

01| Kotvená střecha Tesco, Praha – Letňany
Alkorplan 35176

02| Přitížená střecha Obchodně administrativní centrum 
T-mobile, Praha – Roztyly Alkorplan 35177

03| Vegetační střecha Rodinný dům, Vonoklasy
Alkorplan 35177 tl. 1,5 mm

04| Schéma skladby kotvené střechy
05| Schéma skladby přitížené střechy
06| Schéma skladby vegetační střechy

vegetační substrát a rostliny
polypropylenová textilie FILTEK 200
drenážní profi lovaná PE fólie DEKDREN 20
polypropylenová textilie FILTEK 300
ALKORPLAN 35177
polypropylenová textilie FILTEK 300
expandovaný polystyren
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený bodově 
k podkladu
spodní vrstva penetrována nátěrem DEKPRIMER

dlažba na podložkách nebo násyp kameniva
polypropylenová textilie FILTEK 300
extrudovaný polystyren
polypropylenová textilie FILTEK 300
ALKORPLAN 35177
polypropylenová textilie FILTEK 300
beton ve spádu (min 1,75 %)



HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

ALKORPLAN

Charakteristika sortimentu
Hydroizolační fólie Alkorplan jsou vyrobeny 
z měkčeného PVC. Sortiment fólií umožňuje 
realizovat různé varianty střech dle způsobu 
stabilizace hydroizolační vrstvy. Fólie 
ALKORPLAN jsou vhodné jak pro nově 
realizované skladby, tak i pro rekonstrukce.

Parametr Typ fólie

Alkorplan 35176 Alkorplan 35177 Alkorplan 35170 Alkorplan 35178 Alkorplan 35179

použití fólie ke kotvení folie k přitížení 
kamenivem, 
dlaždicemi 
nebo vrstvami 
vegetační 
střechy

fólie na detaily fólie pro lepení 
rozehřátým AOSI

fólie pro lepení 
PU lepidlem

vložka PES tkanina skleněná rohož bez výztuže bez výztuže 
s PES rohoží
na spodním líci

bez výztuže 
s PES rounem 
na spodním líci

tloušťka 1,2 a 1,5 1,5 1,5 2,7
(včetně rohože)

3,2
(včetně rouna)

plošná
hmotnost (g/m2)

1570 a1960 1960 1950 2100 1860

ohebnost za 
chladu (-20°C)

bez trhlin bez trhlin bez trhlin bez trhlin bez trhlin

faktor difúzního 
odporu μ(-)

18000 20000 20000 20000 20000

rozměry 
šířka(m)/
delka(m)/
m2 v roli

pro tl. fólie 1,2 mm
1,05/25/26,25
1,6/20/32
2,1/20/42

1,05/20/21 2,10/14/29,4 2,10/15/31,5
pro tl. folie 1,5 mm
1,05/20/21
1,6/15/24
2,1/15/31,5

2,05/15/30,75

barevné 
provedení

šedá* šedá šedá* šedá šedá

* Aktuální nabídka barevných fólií v ceníku DEKTRADE a na pobočkách DEKTRADE.

Více jak 30 leté zkušenosti výroby a vývoje 
řadí fólie ALKORPLAN mezi osvědčené 
hydroizolační systémy. Dokumentuje to i více 
než 100 miliónů m2 úspešných realizací po 
celém světě. Roční produkce je cca 200 000 
tun fólií.
V nabídce společnosti DEKTRADE je fólie 
ALKORPLAN 35034 pro spolehlivou izolaci 
spodní stavby proti vodě a radonu, fólie 
ALKORPLAN 35034 pro jezírka, ALKORPLAN 
35066 a ALKORPLAN 35216 – fólie pro 
bazény – evropská špička, fólie ALKORFLEX 
(modifi kovaný polyethylen) a další fólie pro 
speciální použití.

odbyt, technická podpora
BENEŠOV 317 700 586
BEROUN 311 621 251
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHOMUTOV 474 668 554
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143

MLADÁ BOLESLAV 326 329 072
MOST 476 700 635
NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MALEŠICE 272 705 825
PRAHA ZLIČÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROSTĚJOV 582 331 076

PŘEROV 581 701 734
PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 222 239
ZNOJMO 515 223 059

technická podpora
ATELIER DEK
projekty, posudky, 
diagnostika, konzultace, dozory, 
energetické audity
DEKPROJEKT s. r. o.

Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284-5
fax: 234 054 291
mob. tel.: 605 205 323
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

DEKTRADE je držitelem 
certifi kátu jakosti ISO 9001.

V sortimentu fólií ALKORPLAN je řada 
doplňkových materiálů, usnadňující realizaci 
standardních detailů střech.

Rozměrová stálost
Díky 30 letým zkušenostem s výrobou fólií 
z měkčeného PVC je u fólií ALKORPLAN 
dosahováno vynikající dlouhodobé rozměrové 

stability. Tento fakt dokumentuje velké množství 
úspěšných realizací po celém světě.

Odolnost proti UV záření
a povětrnostnímu stárnutí
Fólie jsou stabilizovány proti účinkům
UV záření. Fólie ALKORPLAN vyhovují 
požadavkům na účinky umělého 
povětrnostního stárnutí a UV záření.

Difúzní vlastnosti
Fólie ALKORPLAN jsou charakteristické nízkou 
hodnotou faktoru difúzního odporu. Výpočtové 
hodnoty pro jednotlivé typy fólií jsou uvedeny 
v tabulce.

Svařitelnost
Fólie ALKORPLAN se vyznačují vynikající 
svařitelností, a to i po dlouhodobé expozici 
povětrnostnímu stárnutí. To se uplatní např. při 
dodatečných úpravách hydroizolace, např. při 
zabudování nového prostupu či při opravách 
poškozených míst.

Vhodnost použití v požárně 
nebezpečném prostoru
ALKORPLAN 35176 v tl.1,2 i 1,5 mm 
a ALKORPLAN 35177 v tl. 1,5 mm uložený ve 
skladbě střešního pláště na tepelné izolaci 
z minerálních vláken a ALKORPLAN 35176 v tl. 
1,2 a 1,5 mm uložený ve skladbě na tepelné 
izolaci z PIR vyhovuje požadavkům pro použití 
v požárně nebezpečného prostoru. Skladba je 
klasifi kována jako BROOF (t3).

Odolnost proti prorůstání kořínků
Vlastní materiál používaný při výrobě všech typů 
fólií a horkovzdušně vytvářené svary jednotlivých 
pruhů fólie jsou odolné proti prorůstání kořínků. 
To umožňuje používat fólie všude tam, kde 
hrozí poškození hydroizolace kořeny. Folie 
ALKORPLAN 35177 v tl. 1,5 mm vyhovuje 
požadavkům testu FLL a je vhodná pro izolaci 
vegetačních střech.

Záruka
Výrobce poskytuje desetiletou záruku na kvalitu 
materiálu.

Informace
Veškeré informace včetně kompletního 
technického poradenství Vám poskytnou 
vyškolení pracovníci fi rmy DEKTRADE a.s. 
a ATELIERU DEK.
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SPOLEHLIVÁ IZOLACE SPODNÍ STAVBY PROTI VODĚ A RADONU

ALKORPLAN 35034

Fólie ALKORPLAN typ 35034 jsou nevyztužené 
fólie z měkčeného PVC (PVC-P) určené 
pro realizace povlakových hydroizolací 
podzemních konstrukcí a částí staveb. Vyrábí 
se v tloušťkách 1,0 mm, 1,5 mm a 2,0 mm. 
Šíře role je vždy 2,05 m a návin 20 m.

Je osvědčená jako spolehlivá
izolace proti vodě:
• podzemních částí pozemních staveb,
• tunelů,
• kolektorů.

Možnosti využití jsou od menších staveb 
až po náročné stavby velkého rozsahu:
• izolace RD,
• izolace bytových domů,
• náročné izolace spodní stavby rozsáhlých 

objektů (T-MOBILE),
• tunelů (části trasy metra B,

stanice metra C Ládví).
 
Podle náročnosti stavby 
A HYDROFYZIKÁLNÍHO NAMÁHÁNÍ je 
možné volit:
• Hydroizolaci z jedné vrstvy fólie.
• Dvojitý hydroizolační systém (Hydroizolační 

systém se dvěma fóliemi s možností kontroly 
a aktivace DEKTRADE).

 (Autorem je ATELIER DEK.)
 
Dvojitý hydroizolační systém DEKTRADE
• Kontrola těsnosti systému v průběhu 

provádění a při předávání staveniště 
subdodavateli následných konstrukcí.

• Kontrola těsnosti systému po zakrytí 
ochrannými vrstvami a před provedením 

obalových konstrukcí spodní stavby.
• Kontrola těsnosti v průběhu trvanlivosti 

objektu s možností přesné lokalizace 
poruchy.

• Možnost utěsnění systému v případě 
hydroizolačního defektu
(tj. aktivace systému).

Poznámka: Dvojitý hydroizolační systém 
vyžaduje vždy speciální projekt
ATELIERU DEK.

Fólie ALKORPLAN 35034 má následující 
vlastnosti, které ji před určují pro použití 
ve spodní stavbě:
• spolehlivá izolace proti pronikání radonu 

z podloží,
• velmi dobrá schopnost odolávat deformacím 

a nerovnostem podkladu,
(deformovatelnost a odolnost proti 
působícím silám),

• vysoká odolnost proti proražení
• odolnost proti prorůstání kořínků dle

DIN 4062,
• odolnost proti hnilobě a stárnutí
• fólie se vyrábí v šíři 2,05 m, což snižuje 

množství kritických svarů,
• fólie odpovídá systému kvality
 EN ISO 9001:2000.

Více jak 30 leté zkušenosti výroby a vývoje 
řadí fólie ALKORPLAN mezi osvědčené 
hydroizolační systémy. Dokumentuje to i více 
než 100 miliónů m2 úspěšných realizací po 
celém světě. Výrobce má roční produkci 
přibližně 200.000 tun fólií. V nabídce společnosti 
DEKTRADE jsou i další druhy fólie – fólie 

ALKORPLAN 35176 pro izolaci střech určená 
i do požárně nebezpečného prostoru, 
ALKORPLAN 35216 a ALKORPLAN 35066 – fólie 
pro bazény – evropská špička, fólie ALKORFLEX 
(modifi kovaný polyethylen) a další fólie pro 
speciální použití. Výrobce je držitelem
certifi kátu EN ISO 9001:2000.

01| Izolace proti zemní vlhkosti
02| Izolace podzemních podlaží
03| Tunely, metro trasa B, trasa C 

stanice Ládví

03

02

01

OSVĚDČENÝ VÝROBEK
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ALKORPLAN 35034

Charakteristika
Fólie ALKORPLAN typ 35034 jsou nevyztužené 
fólie z měkčeného PVC (PVC-P) určené pro 
realizace povlakových hydroizolací podzemních 
konstrukcí a částí staveb. Možnosti využití 
jsou od menších staveb až po náročné stavby 
velkého rozsahu. Podle náročnosti stavby 
a hydrofyzikálního namáhání je možné volit 
• hydroizolace z jedné vrstvy fólie,
• dvojitý hydroizolační systém DEKTRADE.

Izolace proti radonu
Je materiálem vhodným pro izolaci stavby proti 
pronikání radonu z podloží.

Spolehlivost
Fólie ALKORPLAN 35034 umožňuje vytvořit 
povlakovou hydroizolaci nezávislou na 
podkladu a na postupu výstavby.

Odolnost proti prorůstání kořínků
Materiál používaný při výrobě fólie je odolný 
proti prorůstání kořínků. Svou odolností 
odpovídá požadavkům normy DIN 4062
(část 1).

Odolnost proti stárnutí
Fólie ALKORPLAN 35034 použité v podzemí 
nepodléhají hnilobě. Nejsou odolné proti 
UV záření, musejí být vždy zakryty.

Doporučené podmínky aplikace
Fólii ALKORPLAN 35034 doporučujeme 
aplikovat při teplotě +5 °C a vyšší.

Záruka
Výrobce poskytuje pětiletou záruku na kvalitu 
materiálu.

Informace a technická podpora
Veškeré informace včetně kompletního 
technického poradenství Vám poskytnou 
vyškolení pracovníci fi rmy DEKTRADE 
a ATELIERU DEK.

Vlastnost (norma) Hodnota Jednotka

tloušťka 1,0/1,5/2,0 mm

šířka 2,05 m

m2 v roli 41/41/41 m2

barva žlutozelená -

mez pevnosti v tahu v podélném směru (DIN 16 938) 20,9 MPa

poměrné prodloužení při přetržení 340 %

mez pevnosti v tahu v příčném směru (DIN 16 938) 19,4 MPa

poměrné prodloužení při přetržení 345 %

odolnost proti tlaku vody 400 kPa po dobu 77 hod (DIN 16 938) vyhovuje -

rozměrová stálost v podélném směru (DIN 16 938) - 0,8 %

rozměrová stálost v příčném směru (DIN 16 938) + 0,7 %

odolnost proti chladu (DIN 16 938) bez trhlin -

 schéma 1 | I. fáze rozpracovanosti detailu přechodu 
hydroizolace z vodorovné plochy na svislou v podmínkách 
zemní vlhkosti

 schéma 2 | II. fáze dokončení detailu přechodu 
hydroizolace z vodorovné plochy na svislou v podmínkách 
zemní vlhkosti 

 schéma 3 | přechod hydroizolace z vodorovné plochy 
na svislou, kde se nepředpokládá vzájemný pohyb rovin

odbyt, technická podpora
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143
MLADÁ BOLESLAV 326 329 072
MOST 476 700 635

NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MALEŠICE 272 705 825
PRAHA ZLIČÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROSTĚJOV 582 331 076
PŘEROV 581 701 734

PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 222 239
ZNOJMO 515 223 059

technická podpora
ATELIER DEK
projekty, posudky, 
diagnostika, konzultace, dozory, 
energetické audity
DEKPROJEKT s. r. o.

Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284-5
fax: 234 054 291
mob. tel.: 605 205 323
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

DEKTRADE je držitelem 
certifi kátu jakosti ISO 9001.
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GEOTEXTILIE SEPARAČNÍ, OCHRANNÁ, FILTRAČNÍ A ZPEVŇOVACÍ

FILTEK

Netkané geotextilie zpevněné vpichováním

Použití

V pozemním stavitelství při výstavbě střech, 
zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním 
a železničním stavitelství při výstavbě silničních 
a železničních násypů, zajišťování svahů, při 
výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve 
vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů 
a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při 
výstavbě ekolo gických staveb a skládek TKO.

Hlavní funkce geotextilie

Separační – Zamezuje promíchání rozdílných 
vrstev s odlišnými funkcemi, mezi kterými 
je uložena. Zamezuje styku nesnášenlivých 
materiálů (na obrázku 1 je použita textilie 
FILTEK pro separaci pěnového polystyrenu 
od hydroizolační fólie na bázi měkčeného 
PVC, na obrázku 2 je použita textilie FILTEK 
pro separaci staré asfaltové hydroizolace od 
hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC).

Ochranná – Chrání hydroizolační vrstvu, 
popř. další vrstvy stavební konstrukce před 
nepříznivými vlivy prostředí i provozu (na 
obrázku 3 je použita textilie FILTEK jako 
ochranná vrstva hlavní hydroizolační vrstvy).

Filtrační – Omezuje vyplavování částic jedné 
sypké vrstvy do jiné při průtoku vody, ale 
nezabraňuje pohybu vody (na obrázku 3 je 

01| Příklad použití textilie FILTEK při realizaci ploché 
střechy s fóliovou hydroizolací a tepelnou izolací 
z pěnového polystyrenu

02| Příklad použití textilie FILTEK při rekonstrukci ploché 
střechy s asfaltovou hydroizolací

03| Příklad použití textilie FILTEK ve skladbě vegetační 
střechy

04| Příklad použití textilie FILTEK při dodatečném 
odvodnění

použita textilie FILTEK jako fi ltrační vrstva 
zamezující vyplavování jemných částic ze 
substrátu vegetační střechy do drenážní vrstvy, 
na obrázku 4 je použita textilie FILTEK jako 
fi ltrační vrstva mezi zemním tělesem a drenážní 
štěrkovou vrstvou).

Zpevňovací – Umožňuje stabilizaci svahu. 
Přenáší smyková a tahová napětí v zemním 
tělese.

V mnoha případech se v jedné vrstvě textilie 
uplatní více funkcí.

Základní technické parametry jsou uvedeny 
v tabulce.

Materiálové složení: 100 % polypropylen

Základní vlastnosti textilie FILTEK
• Odolává plísním a bakteriím.
• Odolává běžným chemikáliím.
• Nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody.
• Částečně odolává UV záření.

01

02

03

04



HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

FILTEK

Parametr (zkušebnÍ norma) Jednotka FILTEK 150 FILTEK 200 FILTEK 300 FILTEK 500

Plošná hmotnost*
(ČSN EN ISO 9864 )

g·m-2 150 200 300 500

Šířka* m 2 2 2 2

Délka m 50 50 50 50

Plocha v roli m2 100 100 100 100

Pevnost v tahu v podélném směru
(ČSN EN ISO 10319)

kN.m-1 ³ 3,7 ³ 4,5 ³ 8,0 ³ 15,0

Pevnost v tahu v příčném směru
(ČSN EN ISO 10319)

kN.m-1 ³ 2,0 ³ 7,0 ³ 10,0 ³ 21,0

Tažnost v podélném směru
(ČSN EN ISO 10319)

% ³ 70,0 ³ 70,0 ³ 70,0 ³ 70,0

Tažnost v příčném směru
(ČSN EN ISO 10319)

% ³ 100 ³ 90,0 ³ 80,0 ³ 80,0

CBR test – Odolnost vůči protlačování
(ČSN EN ISO 12236)

kN ³ 0,7 ³ 1,4 ³ 2,1 ³ 3,5

Propustnost kolmo k rovině textilie – index rychlosti VIH50 při 
poklesu hydrostatické výšky o 50 mm (STN EN ISO 11058)

m·s-1 ³ 8,0·10-2 ³ 8,0·10-2 ³ 8,0·10-2 ³ 8,0·10-2

ČSN EN ISO 9864 Geosyntetika – Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti geotextilií a výrobků podobných (ISO 9864: 2005)
ČSN EN ISO 10319 (80 6125) Geotextilie – Tahová zkouška na širokém proužku
ČSN EN ISO 12236 (80 6127) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Statická zkouška protržení (zkouška CBR)
ČSN EN ISO 11058 (80 6141) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Zjišťování vlastností propustnosti vody kolmo k rovině bez zatížení

* Na objednávku je možné dodat i textílie větších šířek rolí, případně i jiných plošných hmotností.

Informace

Veškeré informace včetně kompletního tech-
nického poradenství Vám poskytnou vyškolení 
pracovníci ATELIERU DEK – Specializovaného 
střediska společnosti DEKTRADE a.s.

Certifi kát ISO 9001

Společnost DEKTRADE a.s. je držitelem 
certifi kátu ISO 9001. Certifi kaci podléhá výroba, 
uvedení na trh, systém prodeje a systém 
technické podpory.

Kvalita geotextilie FILTEK
je trvale sledována
a certifi kována systémem 
ISO 9001

odbyt, technická podpora
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143
MLADÁ BOLESLAV 326 329 072
MOST 476 700 635

NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MALEŠICE 272 705 825
PRAHA ZLIČÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROSTĚJOV 582 331 076
PŘEROV 581 701 734

PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 222 239
ZNOJMO 515 223 059

technická podpora
ATELIER DEK
projekty, posudky, 
diagnostika, konzultace, dozory, 
energetické audity
DEKPROJEKT s. r. o.

Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284-5
fax: 234 054 291
mob. tel.: 605 205 323
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

DEKTRADE je držitelem 
certifi kátu jakosti ISO 9001.
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HQ 95 – dřevohliníková okna

Dokonalým řešením problémů s životností 
povrcho vých úprav dřeva a Vašimi požadavky 
na exkluzivní vzhled je systém HQ 95 – systém 
dřevěných oken s hliníkovým opláštěním, 
který je dodáván společností AQ OKNA.

Konstrukce okna HQ 95 se sestává z dře-
věného hranolku z třívrstvé lamely z tuzem-
ských dřevin (smrk) nebo z exotických dřevin 
(meranti) a dále z vnější části - hliníkového 
opláštění, které umožňuje využít prakticky 
libovolnou barvu dle odstínů RAL, eloxu nebo 
případně je zde možnost foliování v dekorech 
dřeva. Toto Al opláštění dodává oknu vnější 
exkluzivní vzhled hliníkového okna a zároveň 
zvyšuje odolnost okna vůči povětrnostním vli-
vům a tím i snižuje Vaše náklady na údržbu 
oken z tohoto systému.
Také v tomto systému HQ 95 standardně 
osazujeme izolační dvojsklo s UG = 1,1 W.m-2.K-1 
a teplým mezi skelním rámečkem SWISSPACER. 
Tím dostáváme konstrukci, která jednoznačně 
splňuje požadavky ČSN a omezuje možnost 
vzniku kondenzací.
Další funkční výbavou oken tohoto sytému 
je kování ROTO NT, které umožňuje otevírání 
a případně sklápění. V rámci dodávek 
výplní otvorů pro Vaši stavbu je možné 
tento dřevohliníkový systém kombinovat 
s dodávkou vchodových vstupních dveří 
v hliníkovém systému – XQ 70.
Výhodou tohoto okenního systému je jeho 
exkluzivní vzhled a eliminace nákladů 
na údržbu oken spojenou s obnovou 
povrchových úprav.

 1.  Hliníkové opláštění pro výrazné 
prodloužení životnosti povrchové 
úpravy

 2.  Možnost volby barevného odstínu 
z vnější strany dle vzorníku barev RAL

 3.  Bezúdržbový vnější povrch okna

 4.  Zasklení až 42 mm

 5.  Hloubka zasklívací drážky 25 mm

 6.  Nejlepší teplý distanční rámeček na 
trhu – Swisspacer - V

 7.  Thermookapnice s přerušeným 
tepelným mostem

 8.  Zkosení náběžných hran všech profilů 
pod úhlem 15 ° pro zabránění ulpění 
vody na povrchu

 9.  Dvoustupňově těsněná funkční spára

 10.  Zdvojená větrová zábrana

 11.  Středové i vnitřní těsnění obíhá po 
obvodě celého křídla

 12.  Stavební hloubka 95 mm

 13.  Okenní hranol slepený ze tří lamel pro 
zajištění tvarové stálosti

AQ OKNA
Kolbenova 159/7
190 00 Praha 9
tel.:  +420 266 036 657
fax: +420 266 036 650

VOLEJTE ZDARMA
tel.: +420 800 27 6562
tel.: +420 800 AQ OKNA

email: info@aqokna.cz

www.aqokna.cz
VZORKOVÉ PRODEJNY:

AQ OKNA Praha, 
vzorková prodejna
vestibul stanice metra B – Kolbenova
190 00 Praha 9
tel.:  +420 222 647 147
fax:  +420 222 647 147
e-mail: vzorkovna@aqokna.cz

AQ OKNA Průhonice, 
vzorková prodejna
Obchodní centrum SPEKTRUM
Dálnice D1 – exit 6, komerční zóna
tel.:  +420 272 183 258
fax: +420 272 183 258
e-mail: pruhonice@aqokna.cz

AQ OKNA Brno, 
vzorková prodejna
Hněvkovského 65, 617 00 Brno
tel.: +420 543 247 209
fax: +420 543 247 209
e-mail: brno@aqokna.cz

AQ OKNA Plzeň, 
vzorková prodejna
Klášterní 25, 301 00 Plzeň
tel.: +420 377 222 962
fax:  +420 377 222 962
e-mail: plzen@aqokna.cz

AQ OKNA Choceň, 
vzorková prodejna
Nádražní 635, 565 39 Choceň
tel.: +420 465 796 354
fax: +420 465 796 353
e-mail: obchod.chocen@aqokna.cz

T E C H N I C K Y  D O KO N A L É

Váš dodavatel otvorových výplní

Úplný seznam kontaktních míst naleznete na internetových stránkách www.okna.cz

Poznejte náš výrobní sortiment
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www.deceuninck.cz - www.twinson.net

Technický manuál
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Po dokončení terasy je nutné celou konstrukci důsledně očistit, použijte vodu, jemné čistící prostředky a houbu.
K omytí terasy je nejlepší použít tlakovou vodu. Pro skvrny od tekutin a pokrmů (kečup, víno, polévka, džus,
limonáda, káva, čaj, atd.) použijte zředěný odbarvovací roztok a poté opláchněte velkým množstvím vody.

O-Clean čistič je vhodný pro silnější znečištění např. od oleje, silikonu nebo lepidla.

Pro více informací, prosím, kontaktujte Vašeho maloobchodního dodavatele nebo navštivte naše
webové stránky: www.deceuninck.cz nebo www.twinson.net

BAREVNÁ STÁLOST

Twinson je výrobek na bázi dřeva a PVC typický svou barvou a povrchovou úpravou.
Výrobek se ve venkovním prostředí začíná barevně stabilizovat a to pokračuje během montáže.
Prkna mohou být kombinována s dříve použitými prkny pro získání přirozeného vzhledu.
Kartáčované a nekartáčované části získají po čase stejný odstín.

UPOZORNĚNÍ
Před začátkem montáže vždy zkontrolujte, zda máte k dispozici
poslední aktuální verzi montážního manuálu na stránkách: www.deceuninck.cz

Karbidová ocel
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Pro všechny stavební detaily, kde není možné zajistit plnou (rovnoměrnou) podporu
podkladního profilu P 9552, použijte jiný dostatečně pevný materiál (např.: dřevo, kov, ...atd.).

Vždy použijte nejméně 3 podkladní profily P 9552.
Max. povolená osová vzdálenost podkladních
profilů je 500 mm.
Max. povolený přesah od krajního podkladního
profilu je 50 mm.
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Výstupek na vnitřní straně prkna P 9555 musí být
vždy na stejné straně!

Menší rychlost
 - vyšší kroutivý moment
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Nerezová ocel, kvalita A2

2x podkladní profil P 9552 a navíc 2 spony.

Vysokojakostní nerezová ocel, kvalita A4
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Dilatační spáry mezi prkny P 9555

Jestliže nemůže být dodržena min. dilatace 3mm/1m, pak musí být prkna rozdělena
na více dilatačně samostatných částí nebo je možné použít profil P 9543.

Základní pravidlo: 3mm na 1 metr délky prkna
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Varianta 1: použití lemovacího profilu P 9556 Varianta 2: použití lemovacího profilu P 9543
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Celé prkno P 9555 Seříznuté prkno P 9555
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Celé prkno P 9555 Seříznuté prkno P 9555
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PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY, ŠIKMÉ STŘECHY, DĚLICÍ PŘÍČKY            TECHNICKÝ LIST                     
 

AIRROCK  LD 
TEPELNĚ  IZOLAČNÍ  DESKA                                                        
 
• POPIS VÝROBKU 
Měkký pás z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaný, nařezaný na desky. 

 
• OBLAST POUŽITÍ 
Deska Airrock LD je určena pro stavební tepelné a protipožární izolace vnějších konstrukcí provětrávaných fasád – jako výplň 
do kazetových prvků a mezi vodorovné rošty, do provětrávaných šikmých střech a střech s nadkrokevním zateplením systému 
TOPROCK, vnitřních konstrukcí – dělicích příček s nižšími nároky na akustické vlastnosti. Deska není určena pro kotvení 
hmoždinkami, trny a spínacími kotvami. 

 

• VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL 
Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a 
odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost. 
 

• BALENÍ 
Desky Airrock LD jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. 
ROCKWOOL  je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém 
tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.   
 
 

ROZMĚRY, VÝROBNÍ SORTIMENT A BALENÍ 
Tloušťka                       (mm) 40 50 60 80 100 120 140 150 160 180 200 220 240 
Délka x šířka                (mm) 1000 x 600 
m2 / balík 9,0 7,2 6,0 4,8 3,6 3,0 2,4 2,4 2,4 1,8 1,8 1,2 1,2 
Délka x šířka                (mm) 1000 x 625 
m2 / balík 9,38 7,5 6,25 5,0 3,75 3,13 2,5 2,5 2,5 1,88 1,88 1,25 1,25 
Nestandardní rozměry po dohodě s Rockwool, a.s. 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Vlastnost Označení Hodnota Jednotka Norma 
Třída reakce na oheň --- A1 --- ČSN EN 13501-1 
Deklarovaný součinitel tepelné 
vodivosti 

λD 0,037 W.m-1.K-1 ČSN EN 12667, 12939 

Faktor difuzního odporu µ 1 (-) ČSN EN 12086 
0,84 / 60 mm Zvuková pohltivost při frekvenci 

0,25–4 kHz 
αN 0,92 / 100 mm 

(-) ČSN ISO 10534-1 

Odpor proti proudění vzduchu r 8,9 / 120 mm kPa.s.m-2 ČSN EN 29053 
Zatížení stavby vlastní tíhou --- max. 0,672 kN.m-3 ČSN P ENV 1991-2-1 
Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540 
Bod tání tt > 1000 °C DIN 4102 

1390-CPD-0168/09/P Centrum stavebního inženýrství  (CSI) a.s. Praha 
ES certifikát shody 

1159-CPD-0089/05-1 Amt der Steiermärkischen Landesregierung Zertifizierungs- 
und Zulassunsstelle für Bauprodukte, Graz 

Systém řízení jakosti 
ISO 9001:2001 – certifikát č.6001405 

ISO 9001:2000 – certifikát č. VNA0005496 
Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha 

Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA), Budapešť 
Systém péče o životní prostředí ISO 14001:2004 - certifikát č.196281 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha 
Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů 
může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce. 

 

Rockwool, a. s.   
  Cihelní 769, 735 31 Bohumín 3 

tel: +420 596 094 111, fax: +420 596 033 152 
technické informace: 800 161 161 ; fax pro objednávky : 800 122 122 

e-mail: info@rockwool.cz,  www.rockwool.cz 
 
 
 

Vydáno: 19. března 2010                                    © Copyright:  ROCKWOOL, a. s.  



 
 

Kvalitní materiály pro montované stavby 

M.T.A. spol. s r.o. tel.: 283 892 427 e-mail: mta@mta.cz, osb@mta.cz 
Pod Pekárnami 7 fax: 283 890 432 www.mta.cz, www.osb.cz 
190 00 Praha 9 INFOLINE: 283 893 426  
Společnost zapsána v obchodním rejst říku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddí l C, vložka 4152. 

 

TECHNICKÉ INFORMACE 
EEuurroossttrraanndd  OOSSBB  33  

  
 
1. Osvědčení, certifikace 
 
Dřevoštěpková deska Eurostrand OSB 3 je vyráběna dle evropské  normy EN 300 „Desky z orientovaných plochých 
třísek (OSB) – definice,klasifikace a požadavky“ (ČSN EN 300), s kvalitativními parametry pro třídu OSB 3 uvedenými 
v odd. 9.2. a 9.3.,tab. 4 a 5 
Charakteristiky , hodnocení shody a označení pro tento materiál je uvedeno v ČSN EN 13 986 (05/2003) 
Certifikaci výrobku a průběžnou kontrolu kvality zajišťuje v plném rozsahu výrobce. 
 
Výrobce:  EGGER Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG, Německo 
 
2. Průběžná kontrola 
 

• WKI  Fraunhofer -  InstitutInstitut fuer Holzforschung, Wilhelm-Klauditz – Institut,  Braunschweig (2005) 
 

 
3. Osvědčení a testy  
 

• Certifikát o řízení výroby u výrobce č. 0765  - CPD - 0353. (2005) 
• Prohlášení výrobce o shodě  Reg.č. 306 -  WKI Braunschweig  (06/2000)  
• Certifikát výrobku č. 386/00, VVÚ Praha, AO č. 222 
• Zpráva o dohledu nad certifikovaným výrobkem ZD – 261/02  (02/2003) 
• Ujištění  o  Prohlášení o shodě – MTA spol. s r.o Praha. (2003) 
• Německý institut pro staveb. techniku:  Obecné povolení staveb. dohledu  Z – 9.1 - 504 

 
4. Technický popis 
 
Materiál: Třívrstvá deska z velkoplošných štěpků rozměrů cca 60 x 150 mm, tloušťky 0,4 mm 
Dřevina: borovice 
Pojivo: emulze parafinového vosku, PUR pryskyřice (střed. vrstva), MUPF pryskyřice (vnější vrstvy desky) 
 
5. Konstrukce 
 
Plošné štěpky jsou v horní a spodní vrstvě orientovány rovnoběžně s podélnou osou desky, ve střední vrstvě kolmo na 
hlavní osu desky. 
 
 
6. Technologie 
 
Desky se vyrábějí vysokotlakým lisováním s  kontinuálním systémem výroby  při teplotě 220 °C a tlaku cca. 35 MPa. 
Nový systém výroby štěpků a vysoký stupeň jejich orientace ve všech vrstvách zajišťuje vynikající  
mechanické i vzhledové vlastnosti desky.  
Výrobní zařízení dovoluje vyrábět  až desky formátu 11 500 x 2 800 mm 
 
Povrchová úprava: - deska nebroušená (N) – základní 
 - deska broušená     (B ),                        B4 - PD (broušená čtyřstranná pero-drážka) 
 
Barva: Přírodní barva dřeva s barvou povrchu odpovídajícího kontinuálnímu lisování. 
                                        Světlá barva – béžová-žlutá    
 



 
 

Kvalitní materiály pro montované stavby 

M.T.A. spol. s r.o. tel.: 283 892 427 e-mail: mta@mta.cz, osb@mta.cz 
Pod Pekárnami 7 fax: 283 890 432 www.mta.cz, www.osb.cz 
190 00 Praha 9 INFOLINE: 283 893 426  
Společnost zapsána v obchodním rejst říku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddí l C, vložka 4152. 

 

7. Technické údaje 
 

• odolnost proti vlhkosti a biologickým škůdcům dřeva 
• hmota bez suků, trhlin a vnitřních poruch 
• vynikající pevnost v tahu za ohybu, vzpěru, kroucení, odolnost proti boulení plochy, přenesení smykových sil 

v ploše, dynamického namáhání 
 
 
8. Mechanicko – fyzikální vlastnosti 
 
Objemová hmotnost: 600 až 650 kg.m-3 
Mez pevnosti: - kolmo na podélnou osu desky: 31 - 33 N.mm-2 
  - kolmo na příčnou osu desky: 18 - 20 N.mm-2 
Modul pružnosti: - kolmo na podélnou osu desky: 5,3 kN.mm-2 
 - kolmo na příčnou osu desky: 2,5 kN.mm-2 
Rozlupčivost: 0,5 N.mm-2 
Bobtnání (po 24 hod. - EN 317):  do 8% 
Emisní třída: E1 (do 8 mg HCHO/100g a.s. hmoty) 
Lineární roztažnost 
(při r.v.v. 65 až 85%): 0,10% 
Tepelná vodivost: 0,13 W.m-1.K-1  
Vnitřní vlhkost při výrobě: 5-12 % 
Součinitel difúze vodní páry (µ): 200  
Třída hořlavosti: C3 dle ČSN 73 0862 
Index šíření plamene:                                                        78 mm/min. 
 
 
 
9. Bližší informace o výrobku 
 

• Info :  Technická podpora     Materiálový list Eurostrand OSB 3  
• Propagační materiály M.T.A. spol. s r.o. a výrobce 
• V rámci nabídky a technických informací o výrobku uvedené materiály poskytuje dovozce nebo smluvní 

distribuční organizace. 
• Materiál certifikován dle Zákona č. 22/1997 a Vládního na řízení č. 190/2002, § 5 (CCZ AO222) vč. vydání 

“Ujištění o prohlášení o shodě” dovozcem. 
• Charakteristické (výpočtové) hodnoty a moduly pružnosti desek z orientovaných plochých třísek 

               Eurostrand OSB 3  ( ČSN 73 1701 ) 
 
 
 
10. Technická p říručka 
 
 
Na vyžádání Vám zašleme: 
 

„Podklady pro dimenzování nosného bedn ění podlah, regál ů a st řech 
z desek Eurostrand OSB 3„  
 
 
 
 
 
 



 
 

Kvalitní materiály pro montované stavby 
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190 00 Praha 9 INFOLINE: 283 893 426  
Společnost zapsána v obchodním rejst říku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddí l C, vložka 4152. 

 

 
11. Informativní (doporu čené) hodnoty výpo čtových pevností a modulu pružnosti desek 

na bázi d řeva – Eurostrand OSB 3  v MPa 
 

ČSN 73 1701/Z5 

            Výpo čtová hodnota [MPa] ve sm ěru 

hlavní osy desky 1) vedlejší osy desky 2) 

                 Jmenovitá tlouš ťka desek [mm ] 
Řádek                  Způsob namáhání  Označení 

8 až 16 > 16 až 25 8 až 16 > 16 až 25 

Výpo čtové pevnosti 

1 ohyb kolmo k rovině desky Rfd   3,0 2,8 

2 ohyb v rovině desky Rfd II 4,2 4,2 3,0 2,8 

3 tah v rovině desky Rtd II 2,5 3) 2,5 3) 1,4 3) 1,4 3) 

4 tlak v rovině desky Rcd II 4,0 4,0 3,3 2,8 

5 tlak kolmo k rovině desky Rcd ^ 3,1 2,5 3,1 2,5 

6 otlačení stěny otvoru Rhd 4,2 4,2 4,2 4,2 

7 smyk v rovině desky Rsd II 0,44 0,38 0,40 0,38 

8 smyk v rovině desky v lepeném spoji Rsd II 0,75 0,75 0,75 0,75 

9 smyk kolmo k rovině desky Rsd ^ 1,5 1,5 2,3 2,3 

Moduly pružnosti 

10 v ohybu kolmo k rovině desky Ef 3800 4100 1300 1600 

11 v ohybu v rovině desky Ef II 3100 3500 2100 2000 

12 v tahu v rovině desky Et II 3200 4) 3500 5) 2200 4) 2200 5) 

13 v tlaku v rovině desky Ec II 2900 2900 2200 2000 

14 ve smyku v rovině desky G II 230 130 230 130 

15 ve smyku kolmo k rovině desky G ^ 1100 900 1000 900 

 

1) Hlavní osa desky je ve směru podélné orientace třísek vnějších vrstev desky (podélná osa desky). 

2) Vedlejší osa desky je směr kolmý k hlavní ose. 

3) Výpočtová pevnost v tahu při namáhání pod úhlem α k hlavní ose desky je pro α=30° : 2,1 MPa; α=45° : 1,9 MPa; 

α=60° : 1,6 MPa. Pro mezilehlé hodnoty α se dovoluje interpolovat podle přímky. 

4) Výpočtové hodnoty modulu pružnosti Et II při namáhání tahem pod úhlem α k hlavní ose desky je pro α=30° : 2500 MPa; 

α=45° : 2400 MPa; α=60° : 2200 MPa. Pro mezilehlé hodnoty α se dovoluje interpolovat podle přímky. 

5) Výpočtové hodnoty modulu pružnosti Et II při namáhání tahem pod úhlem α k hlavní ose desky je pro α=30° : 3000 MPa; 

α=45° : 2700 MPa; α=60° : 2400 MPa. Pro mezilehlé hodnoty α se dovoluje interpolovat podle přímky. 
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SCHOMBURG Čechy a Morava s. r. o.
Na universitním statku 2
CZ-108 00 Praha 10
tel. 274 781 381
fax 274 782 546
http://www.schomburg.cz TECHNICKÝ LIST

Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. K zodpovězení dalších dotazů je Vám naše technická poradenská služba
kdykoli k dispozici. S novým vydáním tohoto prospektu ztrácí starý svou platnost.

01/08 WH/SE/RV

SANIFLEX

Tekutá těsnící folie

Vlastnosti:
• Přímo k použití
• Šetří životní prostředí, neobsahuje rozpouštědla
• Možno natírat, válečkovat i stěrkovat
• Paropropustná
• Rychle schnoucí
• Elastická, vodonepropustná
• Certifikováno TZÚS

Oblasti použití:
Izolace bez spár a spojů pod obklady a dlažby ve vlhkých
prostorách, kde je požadována vodonepropustnost, např. 
v koupelnách a koupelnách v bytových prostorách,
soukromých a veřejných zdravotnických zařízeních, avšak
nnee  vv  oobbllaasstteecchh  zzaattíížžeenníí  ttllaakkoovvoouu  vvooddoouu..  
SANIFLEX je vhodný na většinu stavebních materiálů
používaných na stěny i podlahy ve vnitřních prostorách. 
V oblasti napojení stěna–podlaha je třeba elastickou izolaci
ploch zesílit osazením pásku ASO-Dichtband.

Technické údaje:
Báze: plastická hmota bez obsahu

rozpouštědel
Hustota: cca. 1,5 g/cm3

Barva: okrová
Způsob aplikace: hladítkem, kartáčem nebo

válečkem
Teplota při zpracování: min. + 5 °C do + 30 °C
Doba schnutí*: 5–6 hodin
Pochozí*: po cca. 5 hodin
Možno obkládat*: po úplném proschnutí 

(po cca. 6 hod. při +20 °C)
Překlenování trhlin: >0,75 mm při 0,8 mm tlouš�ce

suché vrstvy
Čištění: vodou
Balení: 5, 12 a 20 kg kbelíky
Skladování: bez mrazu, 1 rok v originálně za-

baleném balení
Spotřeba: min. 1,2 kg/m2

*) hodnoty platí pro + 20 °C a 65% relat. vlhkosti

Podklad:
Podklad musí být únosný, hladký a na povrchu jemně
pórovitý. Musí být bez hnízd, otevřených trhlin a  hran, bez
prachu, seperačních vrstev. Jako podklad jsou vhodné
všechny běžné stavební materiály (beton, omítky,
vyspárované zdivo, potěry, litý asfalt, sádrokarton). Porézní
podklady nebo nerovné cihelné zdivo nutno přestěrkovat
cementovou maltou. Podklad před aplikací těsnící vrstvy
penetrovat ASO-Unigrundem.

Zpracování:
Po proschnutí penetrace se nanáší neředěný SANIFLEX
hladítkem, štětcem nebo válečkem s plyšovým potahem. Při
stěrkování může být těsnící hmota nanesena v jedné vrstvě.
Rovnoměrné tlouš�ky vrstvy lze dosáhnout použitím zubové
stěrky 3–4 mm a následným vyhlazením. Při natírání nebo
válečkování jsou nutné min. 2 nátěry (vrstvy). Předchozí
vrstva musí být před nanášením další vrstvy vždy dobře
proschlá. Tenkovrstvé nalepení dlaždic se provede lepidly
LIGHTLEX, MONOFLEX, SOLOFLEX nebo AK7P.

Upozornění: 
• V oblastech s vysokou vlhkostí vzduchu a nedostačujícím

větráním se musí počítat s delší dobou vyschnutí.
• Neošetřované části ploch je třeba chránit před pů-

sobením SANIFLEXu!

Dodržujte prosím opatření uvedená v platném
bezpečnostním listu.

GISCODE: D1

Výr. č.: 205004



Použití
• pro napouštění všech stavebních součástí nebo konstrukcí ze dřeva • k napouštění dřevovláknitých desek, příp. jiných savých materiálů • doporučeno pro PT 8 
– konzervační přípravky pro dřevo v množství min 150 g/m2 (2x 75 g/m2) • exteriér

Přednosti
• výborná ochrana dřeva proti dřevozbarvujícím, dřevokazným houbám a hmyzu • zlepšuje přilnavost vrchních nátěrů • snižuje a upravuje nasákavost dřeva

Hlavní údaje:
typ výrobku: bezaromátové syntetické napouštědlo na dřevo
odstíny: bezbarvý dle použitých surovin
pojivo: alkydová pryskyřice a vysychavé oleje v bezaromátovém benzínu
ředidlo: neředí se, pouze k mytí pracovních pomůcek použít ředidlo Bezaromatik nebo S 6006
balení: uvedeno v ceníku
oblast použití: jako napouštědlo proti dřevozbarvujícím a dřevokazným houbám a plísním, na všechny dřevěné stavební prvky v exteriéru, 
 max. do třídy ohrožení 3 dle ČSN EN 335-1,2 ( mimo styk se zemí)
vlastnosti: dobrá zpracovatelnost, vysoká vydatnost, dlouhodobá ochrana, doporučený nános 150 – 200 ml/m² (ve dvou vrstvách)
způsob nanášení: štětcem, válečkem, máčením

Technické údaje:
obsah netěkavých složek: cca 15-20 %
hustota:  cca 0,8 g/cm³
vydatnost: 7 – 11 m²/ l
zasychání: přetíratelný cca po 24 hod.
teplota zpracování:  23 °C, 50% vzdušná vlhkost
doporučená tloušťka: 10 – 20 µm (suchá) / 1 vrstvu

Bezpečnost práce a ochrana zdraví:
Používejte přípravek na ochranu dřeva bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, 
nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Používejte vhodné ochranné rukavice. Může vyvolat alergickou reakci. Používejte pouze v dobře větraných 
prostorách. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo 
bezpečnostní listy. Dodržujte místní bezpečnostní předpisy.

Ekotoxikologické vlastnosti a likvidace odpadů:
Výrobek není určen k napouštění hraček, dětského nábytku a předmětů přicházejících do styku s potravinami a pitnou vodou. Způsob likvidace odpadů a další údaje 
jsou uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

Příklady nátěrového postupu:
Nanáší se na čisté, dobře obroušené dřevo o vlhkosti max. 12 %, zbavené zbytků pryskyřic. U typů dřeva se zvýšeným obsahem pryskyřic je nutno pryskyřičné výpotky před nátěrem vymýt, 
nejlépe nitroředidlem. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled nátěrového filmu a jeho celková životnost. 1 – 2x dřevo napustit fungicidním napouštědlem LUXOL IMPREGNANT, 
přebytečné zbytky napouštědla setřít hadrem, po proschnutí je možno dřevo jemně přebrousit a pak nadále natírat lazurovacími nebo krycími nátěry z produktové řady Balakom, určené pro 
povrchovou ochranu dřeva.

FUNGICIDNÍ NAPOUŠTĚDLO NA DŘEVO

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Podvihovská 304/12, 747 70 Opava – Komárov
Tel.: + 420 553 692 111, fax: + 420 533 794 724, www.balakom.cz; obchod@kmr.akzonobel.com
Platnost kat.listu: od 1. 6. 2008. Vydáním tohoto katalogového listu pozbývají platnosti 
všechny předchozí.Tento materiál má pouze informativní charakter. 21/08 ČJK: 24622175



 

 
Ing. Josef Hruban - IZOSTAV, Na Výsluní 2, 789 01 Zábřeh na Moravě 

 
 

P L A M O S T O P    D  
 transparent 

 
Technologický postup 
 
Nátěr je určen na  ochranu dřeva před ohněm v rozmezí zkušebních protokolů uvedených  
v prohlášení o shodě. 
 
Příprava podkladu: 
Povrch dřeva musí být řádně očištěn od prachu, mastných skvrn a starých nátěrů. Pro 
dosažení vysoké kvality povrchu interiéru je  požadovaná vlhkost dřeva do 12%. Dřevo může 
být ošetřeno proti hmyzu, houbám a barevně tónováno mořidly. V prostorách, kde není 
požadavek na nábytkářskou kvalitu povrchu může být vlhkost dřeva vyšší než 12%, ale 
mohou se místy vytvářet drobné bublinky, které nesnižují funkčnost nátěru, ale mohou být 
estetickou závadou. Bublinky jsou pozorovatelné pouze na hoblovaném dřevu. 
 
Příprava nátěru: 
Nátěr je dodáván ve stavu určeném k použití. Před použitím je nutné nátěr v přepravním 
obalu důkladně promíchat. Potom je teprve možné odebrat potřebné množství k provádění 
práce. Před každým odběrem z přepravního obalu provedeme vždy řádné promíchání. Nátěr 
se  může do ředit dle potřeby  přidáním max. 5% pitné vody. 
 
Aplikace: 
Nátěr se nanáší při teplotách větších než +5st. Celsia. Na náročné povrchové úpravy se 
doporučuje teplota +12 st. Celsia. Při teplotách  +20st. Celsia se mohou nanášet dva nátěry 
během 24 hodin. Jednotlivé vrstvy se mohou přebrušovat jemným smirkovým papírem. 
Konečná povrchová úprava se provádí laky, mimo vodou ředitelnými. I po vytvrdnutí nesmí 
nátěr bez povrchové úpravy přijít do styku s vodou. Nátěr lze použít ve venkovním prostředí 
je-li uzavřen venkovním lakem a nepřijde do přímého styku s vodou. Funkčnost venkovního 
nátěru je zachována po dobu, po kterou je v kondici uzavírací lak.  
 
Hygiena a bezpečnost práce: 
PLAMOSTOP D neobsahuje normou nepřípustné koncentrace zdraví škodlivých látek. 
Používají se běžné ochranné pomůcky a zásady ochrany zdraví jako při natěračských 
pracích.PLAMOSTOP D  je plně odstranitelný vodou, proto je nutné zasažená místa řádně 
umýt pod tekoucí vodou. Doporučuje se zajistit větrání pracoviště. 
 
 
 
V Zábřehu na Moravě dne 20.8.2002   
 



 
 
PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY, SENDVI ČOVÉ ZDIVO, DĚLICÍ PŘÍČKY    TECHNICKÝ LIST 
 
 

AIRROCK  HD                                               
TEPELNĚ  IZOLAČNÍ  DESKA 
 
• POPIS VÝROBKU 
Polotuhá deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná. 
 
• OBLAST POUŽITÍ 
Deska Airrock HD je určena pro stavební tepelné a protipožární izolace vnějších konstrukcí provětrávaných fasád – s kotvením 
hmoždinkami a na trny, pro vložení do sendvičového zdiva – s kotvením spínacími sponami, do  vnitřních konstrukcí – příček s 
nejvyššími nároky na akustické vlastnosti. 
 
• VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL  
Tepelně izolační schopnosti; nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru; zvuková pohltivost; vodoodpudivost a 
odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná; paropropustnost; rozměrová stálost. 
 
• BALENÍ 
Desky Airrock HD jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. 
ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém 
tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.   
 
 
ROZMĚRY, VÝROBNÍ SORTIMENT A BALENÍ 
Tloušťka                          (mm) 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 
Délka x šířka                   (mm) 1000 x 600 
m2 / balík 9,0 7,2 6,0 4,8 3,6 3,0 2,4 1,8 1,8 1,2 1,2 1,2 1,2 
Délka x šířka                   (mm) 1000 x 625 
m2 / balík 9,38 7,5 6,25 5,0 3,75 3,13 - - - - - - - 
Nestandardní rozměry po dohodě s Rockwool, a. s. 
 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
Vlastnost Označení Hodnota Jednotka Norma 
Třída reakce na oheň --- A1 --- ČSN EN 13501-1 
Deklarovaný součinitel tepelné 
vodivosti 

λD 0,035 W.m-1.K-1 
ČSN EN 12667, 12939 

Faktor difuzního odporu µ 1 (-) ČSN EN 12086 
Zatížení stavby vlastní tíhou --- max. 1,145 kN.m-3 

ČSN P ENV 1991-2-1 
Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540 
Bod tání tt > 1000 °C DIN 4102 

ES certifikát shody 1390-CPD-0168/09/P 
1415-CPD-035-(C-7/2010) 

Centrum stavebného inžinierstva  (CSI) a.s. Praha 
ÉMI, Budapešť 

Systém řízení jakosti ISO 9001:2008 – certifikát č. 9000351 
ISO 9001:2008 – certifikát č. VNA0005496 

Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha 
Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA), Budapešť 

Systém péče o životní prostředí ISO 14001:2004 - certifikát č. 9000352 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha 
Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů 
může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce. 
 
 
 

Rockwool, a. s.   
  Cihelní 769, 735 31 Bohumín 3 

tel: +420 596 094 111, fax: +420 596 033 152 
technické informace: 800 161 161 ; fax pro objednávky : 800 122 122 

e-mail: info@rockwool.cz,  www.rockwool.cz 
 
 
 
 
 

Vydáno: 2.  listopadu 2010                                    © Copyright:  ROCKWOOL, a. s.  



 

 
 
PLOVOUCÍ PODLAHY      TECHNICKÝ LIST            
 

STEPROCK  ND 
POLOTUHÁ  TEPELNĚ  IZOLAČNÍ  AKUSTICKÁ  DESKA            
 
• POPIS VÝROBKU 
Polotuhá deska  z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná. 
 
• OBLAST POUŽITÍ 
Deska Steprock ND je určena pro stavební tepelné a akustické izolace těžkých plovoucích podlah s požadavky na snížení 
kročejové a vzduchové neprůzvučnosti. Deska Steprock ND odolává rovnoměrně rozloženému tlaku, který na ni má být 
roznášen pomocí dostatečně tuhé betonové nosné roznášecí desky (např. armovaný beton, anhydrit) – viz doporučení výrobce 
nebo montážní návod. 
 
• VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL  
Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a 
odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost. 
 
• BALENÍ 
Desky Steprock ND jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. 
ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém 
tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.   
 
ROZMĚRY, VÝROBNÍ SORTIMENT A BALENÍ 
Tloušťka                                    (mm) 20 25 30 40 50 60 
Délka x šířka                             (mm) 1000 x 600 
m2 / balík 9,6 7,2 6,0 4,8 3,6  3,0 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Vlastnost Označení Hodnota Jednotka Norma 
Třída reakce na oheň --- A1 --- ČSN EN 13501-1 
Deklarovaný součinitel tepelné 
vodivosti 

λD 0,037 W.m-1.K-1 
ČSN EN 12667  

Napětí v tlaku při stlačení 10 % σ10 20 kPa 
ČSN EN 826 

Krátkodobá nasákavost Wp ≤ 1 kg.m-2 ČSN EN 1609 
Dlouhodobá nasákavost Wlp ≤ 3 kg.m-2 

ČSN EN 12087 
Zatížení stavby vlastní tíhou --- max. 1,820 kN.m-3 

ČSN P ENV 1991-2-1 
Bod tání tt > 1000 °C DIN 4102 
Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540 

ES certifikát shody 1390-CPD-0168/09/P 
1415-CPD-035-(C-7/2010) 

Centrum stavebného inžinierstva  (CSI) a.s. Praha 
ÉMI, Budapešť 

Systém řízení jakosti ISO 9001:2008 – certifikát č. 9000351 
ISO 9001:2008 – certifikát č. VNA0005496 

Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha 
Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA), Budapešť 

Systém péče o životní prostředí ISO 14001:2004 - certifikát č. 9000352 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha 
Pozn.: Skladba podlahy musí být přizpůsobena podmínkám výrobce nebo dovozce nášlapné podlahové vrstvy. Pro užitné zatížení 
podlahy do 250 kg/m2 se zpravidla používá vrstva nosné betonové armované desky o minimální tloušťce 50 mm nebo anhydrit. V 
případě pochybností o dostatečné tuhosti je nutné toto konzultovat se statikem. 
 
Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů 
může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce. 
 
 

Rockwool, a. s.   
  Cihelní 769, 735 31 Bohumín 3 

tel: +420 596 094 111, fax: +420 596 033 152 
technické informace: 800 161 161 ; fax pro objednávky : 800 122 122 

e-mail: info@rockwool.cz,  www.rockwool.cz 
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