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Anotace bakalá�ské práce:

Jako cíl této bakalá�ské práce je zhotovit projekt nízkoenergetického rodinného domu         

pro stavební �ízení, který se skládá ze dvou �ástí: 

1. �ást - výkresová dokumentace nízkoenergetického rodinného domu. 

2. �ást - technická zpráva zam��ená na popis jednotlivých konstrukcí, technologický 

postup pro realizaci základových konstrukcí, vyhodnocení výsledk� podle kriterií 

�SN 730540-2 (2007), energetický štítek obálky budovy, zásady organizace výstavby 

a položkový rozpo�et zam��en na díl�í základové konstrukce.

Nízkoenergetický rodinný d�m je projektován jako dvoupodlažní, podsklepený objekt, 

zast�ešen jednopláš�ovou plochou st�echou. Sou�ástí domu je i garáž pro stání jednoho 

vozidla. Ú�elem stavby nízkoenergetického rodinného domu je vybudovat d�m pro bydlení t�í 

až �ty��lenné rodiny. 

�

�

Annotation of bachelor thesis:  

The objective of this work is to make low-energy house project planning for building 

control, which consists of two parts: 

First part - design documentation of low-energy house.  

Second part - technical report focused  on the characteristics of structures, technological plan 

 for the realization of the underlying structures, evaluation criteria according to IEC 730540-

2 (2007), energy label of the building coating and itemized budget focused on sub-

base construction. 

Energy-saving house is designed as a two-storey, flat-roofed, with cellar and single roof. Part 

of the house is also garage parking for one vehicle. The purpose of  building                           

low-energy house is to offer  dwelling for a family of four.

Number of pages: 65  



Seznam použitého zna�ení:

V - objem (m3) 

A - plocha (m2) 

U - sou�initel prostupu tepla, (W/m2 . K)

HT - m�rná ztráta konstrukce prostupem tepla (W.K-1) 

EP - energetická náro�nost budovy (GJ/rok) 

EPA - m�rná spot�eba energie na celkovou podlahovou plochu (kW. m2.rok-1) 

Ti - návrhová vnit�ní teplota (o C) 

Tae - návrhová venkovní teplota (o C) 

Tai - návrhová vnit�ního vzduchu (o C) 

RHi - relativní vlhkost interiéru (%) 

Mc - vlhkost (kg/m2 za rok) 

Pa - tlak vodní páry (Pa) 

M - hmotnost (kg, tuny) 

Tim - p�evažující návrhová vnit�ní teplota (º C)

Tae - návrhová venkovní teplota (º C) 

  

U, em, N - max. pr�m�rný sou�initel prostupu tepla (W/m2.K) 

  

U, em - pr�m�rný sou�initel prostupu tepla (W/m2.K)
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ D�M 

Velké Hoštice parcela �. 350 

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

a) Identifika�ní údaje. 

b) Ú�el a popis objektu. 

c) Architektonické, funk�ní, dispozi�ní a urbanistické �ešení. 

d) Orienta�ní statické údaje o stavb�. 

e) Technické konstruk�ní �ešení. 

f) Tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí. 

g) Zp�sob založení objektu. 

h) Vliv stavby na životní prost�edí. 

i) Dopravní �ešení. 

j) Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí. 

k) Obecné požadavky na výstavbu. 
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a) Identifika�ní údaje: 

a 1) Identifika�ní údaje stavby: 

Název stavby:   Nízkoenergetický rodinný d�m 

Místo stavby:   Velké Hoštice, Mlýnská, 747 31 

Kraj:    Moravskoslezský 

Charakter stavby:  Novostavba 

Stupe� PD:   Stavební povolení 

a 2) Identifika�ní údaje investora: 

Investor:   Manželé Harazimovi, Št�pánkovice 56/156 

a 3) Identifika�ní údaje zpracovatele projektové dokumentace: 

Zpracovatel:   Ji�í Winkler   

a 3) Identifika�ní údaje kontrolora projektové dokumentace: 

Kontroloval:   doc. Ing. Jaroslav Sola�, Ph.D. 

a 4) Identifika�ní údaje dodavatele stavby: 

Dodavatel stavby:  dle výb�rového �ízení 

b) Ú�el a popis objektu: 

Ú�elem stavby nízkoenergetického rodinného domu je vybudovat d�m pro bydlení                         

t�í až �ty��lenné rodiny. 

Objekt se nachází na stavební parcele �. 350 o celkové vým��e 1180 m² v katastrálním území 

Velké Hoštice. Vjezd na pozemek je z ulice Mlýnské (asfaltová komunikace ší�ky 5m). 

Parcela je situována na rovinatém území. Pozemek je zatravn�ný s drobným k�ovinatým 

porostem. Základová p�da je tvo�ena pís�itojílovými hlínami pevné konzistence. V území 

nebylo zjišt�no riziko pronikání radonu proto výstavba bez dalšího opat�ení. V rámci 

geologického pr�zkumu nebyla zjišt�na hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen (ocelové 
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sloupky + tkané pletivo výšky 1800 mm). Inženýrské sít� jednotné kanalizace, plynu, 

vodovodu, el. vedení jsou napojeny z ulice Mlýnské (viz. – situace stavby). 

c) Architektonické, funk�ní, dispozi�ní a urbanistické �ešení: 

c 1) Urbanistické �ešení:

Objekt nízkoenergetického rodinného domu je situován v katastru Velkých Hoštic                   

a to na ulici Mlýnská. Poloha budovy je ur�ena regula�ní �árou. Orientace vstupu do objektu 

je situován na severozápadní stranu. P�ší vstup na pozemek je také na severozápadní stran�. 

Objekt spl�uje pokyny zadané regula�ním plánem Velkých Hoštic. 

c 2) Architektonické a dispozi�ní �ešení:

Nízkoenergetický rodinný d�m je �ešen jako dvoupodlažní podsklepený objekt o vn�jších 

p�dorysných rozm�rech 14,31 x 16,69 m. Je zast�ešen plochou jednopláš�ovou st�echou. 

Vstup do rodinného domu bude orientován v severozápadní pr��elí objektu.  

P�i návrhu nízkoenergetického rodinného domu bylo p�ihlédnuto k zástavb� na sousedních 

pozemcích, aby nedošlo k nežádoucím vliv�m. 

Dispozi�ní �ešení:

1. PP - schodišt�, chodba, sklepy, technická místnost, prádelna a sušárna 

1. NP - zádve�í, schodišt�, hala, WC, spíž, kuchy�, obývací pokoj s jídelnou, garáž   

2. NP - schodišt�, hala, šatna, WC, koupelna, dva pokoje a ložnice rodi��.  

d) Orienta�ní statické údaje o stavb�: 

Zastav�ná plocha celkem:                 172,8 m² 

Obestav�ný prostor:                           1174 m³ 

Podlahová plocha celkem:                276,6 m² 
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e) Technické konstruk�ní �ešení: 

Objekt je zd�ný z cihelných blok� Porotherm. Zast�ešení domu tvo�í jednopláš�ová plochá 

st�echa, kdy sklon je �ešen pomocí spádových klínu Polydek TOP. Všechny stropy rodinného 

domu jsou navrženy v systémem Porotherm a to z POT nosník� a vložek MIAKO. Schodišt�

v�etenové, železobetonové monolitické. P�í�ky jsou taktéž �ešeny pomocí z cihelných blok�

Porotherm.  

e 1) Stavebn� technické �ešení:

P�ed zapo�etím stavebních prací budou vybudovány provizorní objekty za�ízení staveništ� – 

kancelá�, sociální za�ízení, šatny a skladovací prostory pro pot�ebu pracovník� a plynulému 

postupu výstavby. Také se z�ídí zpevn�ná a odvodn�ná plocha pro skladování zdicích prvk�, 

stropních nosníku, p�eklad�, ocelových profil� a dalšího materiálu. 

Technické údaje o základové p�d�:

Staveništ� se nachází v míst�, které je p�ipraveno pro výstavbu rodinných dom�, proto zde                  

byl proveden geologický pr�zkum. Typ terénu je rovinatý. Vrchní vrstvu tvo�í ornice do 

hloubky cca 30 cm. Celkové geologické prost�edí je stabilní. Spodní voda se nachází                         

ve hloubce 6,0 m pod terénem a nebude ovliv�ovat výkopové práce, proto není nutné 

navrhovat speciální opat�ení proti podzemní vod�. 

Všechny inženýrské sít�, které byli uvedeny v podkladech správc� sítí pro stavební práce 

nezasahují do prostoru staveništ�. Všechny sít� jsou umíst�ny v t�lese místní komunikace        

ul. Mlýnská. P�ed zapo�etím výkopových prací však musí být pracovníky správc�

inženýrských sítí vyty�ena podzemní vedení inženýrských sítí. 

e 2) Výkopy:

Sejmutí ornice bude provedeno strojn� a to v tlouš�ce 30 cm. Sejmutá ornice se ponechá                     

na do�asné skládce, která je umíst�na na staveništi. Ornice bude soužit k pozd�jšímu využití. 

Vyty�ení vn�jšího obvodu objektu bude provedeno pomocí lavi�ek, které se umístí cca 2,0 m 

od vn�jšího obrysu objektu. To proto, aby nedošlo k jejich poškození, �i vychýlení b�hem 

výkopových prací. Vlastní výkopy budou provedeny rypadlem s hloubkovou lopatou.                   

Po provedení hrubých výkop� dojde k ru�nímu do�išt�ní a upravení výkop�. Výkopy budou 

provedeny do hloubky -3,220 v celé ploše objektu. V místech základových pás� budou 
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provedeny výkopy (rýhy) o výšce 450 mm (- 3,670). Výkopová jáma bude svahovaná, nebude 

použito pažení, celý svah kolem základové jámy bude proveden ve sklonu 1:1. 

e 3) Základové konstrukce:

Základové pásy obvodových st�n jsou rozší�eny o 100 mm na každou stranu. Základový pás 

vnit�ní nosné st�ny je rozší�eny o 200 mm. Základové pásy pod garáží jsou rozší�eny o 100m. 

Výška základových pás� jak pod obvodovými st�nami, tak pod vnit�ní nosnou st�nou je 600 

mm. Základové pásy jsou navrženy z betonu C12/15. Geologickým pr�zkumem bylo zjišt�no, 

že základovou spáru neovliv�uje spodní voda, která se nachází v šesti metrech. Základy              

pod všemi nosnými konstrukcemi je nutno �ádn� zam��it a provést dle projektové 

dokumentace stavby. Hloubka všech základových pásu je navržena v nezamrzne hloubce. 

e 4) Svislé konstrukce:

Svislé nosné konstrukce budou provedeny z cihelných blok� Porotherm. Obvodová nosná 

konstrukce bude tvo�ena z tvárnic Porotherm 44 EKO +, P+D na maltu Porotherm TM, 

vnit�ní nosná st�na a obvodové st�ny garáže jsou navrženy z tvárnic Porotherm 30 P+D         

na maltu Porotherm CB.  

Celá konstrukce bude ztužena železobetonovým v�ncem. Nad okenní a nadedve�ní p�eklady 

budou osazeny p�eklady Porotherm 7. P�í�ky v dom� budou provedeny z cihelných p�í�kovek 

Porotherm 11,5 AKU a p�í�kovek 8 na maltu Porotherm CB. 

e 5) Stropní konstrukce:

Stropní konstrukce je ve všech podlažích �ešena jako stropní konstrukce systému Porotherm, 

která se skládá z keramobetonových nosník� POT a keramických tvarovek Miako 15/50 PTH, 

které jsou zalévány betonem a tvo�í tak monolitickou desku v tlouš�ce 210 mm. Rozp�tí 

strop� v objektu je od 3,5 až 5,25 m. Po obvod� stropní desky bude proveden železobetonový 

v�nec (4 x E 10 + t�. E 5,5, B20, o rozm�rech 250 x 238 a 200 x 238), který bude opat�en 

tepelnou izolací a v�ncovou Porotherm. 

e 6) Schodišt�:

Schodišt� spojující 1. nadzemní podlaží s 2. nadzemím podlažím je navrženo jako 

jednoramenné v�etenové železobetonové monolitické s mezipodestou o ší�ce 1 m. Povrchová 

úprava schodiš�ových stup�� a podstupnic bude tvo�ena d�ev�ným obkladem. 
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Schodišt� spojující 1. podzemní podlaží s 1. nadzemním podlažím je navrženo jako 

jednoramenné v�etenové železobetonové monolitické o ší�ce 1 m. Povrchová úprava 

schodiš�ových stup�� a podstupnic bude tvo�ena keramickým obkladem. 

e 7) Zast�ešení:

Rodinný d�m bude zast�ešen jednopláš�ovou plochou st�echou s klasickým po�adím vrstev, 

nad jejichž úrove� bude vytažena atika do výše 150 mm nad nejvyšším bodem spádové 

vrstvy. Spádovou vrstvu a zárove� tepelnou izolaci bude tvo�it Polydek TOP a to v tlouš�ce 

od 200 mm do 280 mm, kdy jeho povrch je opat�en podkladní vrstvou pro natavení horní 

hydroizola�ního SBS modifikovaného pásu Elastek 50 special dekor. St�echa bude opat�ena 

pot�ebným oplechováním a to z m�d�ného plechu. 

e 8)Komín:

Komín od krbové vložky, která je umíst�na v 1. nadzemním podlaží v obývacím pokoji          

je proveden v systému Schiedel a to typ komínu: Schiedel Absolut.  

e 9) Vytáp�ní:

Vytáp�ní a oh�ev teplé vody je v rodinném dom� �ešeno pomocí tepelného �erpadla                   

vzduch-voda kompakt AWX, spole�nosti PZP komplet a.s. Tepelné �erpadlo vzduch - voda                 

je umíst�no na severovýchodní stran�. Rozvody tepelného �erpadla jsou vedeny do technické 

místnosti v 1. Podzemním podlaží, kde se nachází �ídicí systém. Jako alternativní zdroj 

vytáp�ní a oh�ev teplé užitkové vody bude použit kondenza�ní plynový kotel CerapurSmart, 

spole�nosti Bosch Termotechnika s.r.o., obchodní divize Junkers, který bude umíst�n také 

v technické místnosti. Dále je pro vytáp�ní použito krbových vložek Bodart&Gonay Design 

1000, které budou umíst�ny v obývacím pokoji v 1. Nadzemním podlaží, pro odvod spalin       

je použit komín Schiedel Absolut. 

e 9) Podlahy:

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozních požadavku investora. Jednotlivé 

nášlapné povrchy podlah (laminátová podlaha, ker. dlažba), jsou uvedeny v tabulce místností 

(viz. P�dorys podlaží). Dilata�ní spáry v betonových mazaninách jsou v maximálních úsecích 

3x3 m (na vazbu). Ve vlhkých provozech je nutno d�sledn� dbát na provedení p�echodu 

hydroizolace z vodorovné na svislou konstrukci desky.  
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Obklady: V koupeln�, WC, kuchyni (viz. p�dorysy podlaží). 

Nejv�tší odchylka rovinatosti v míst� pobytu osob m��ená na dvoumetrové lati m�že �init 

max. 2 mm. V ostatních prostorách pak 5 mm. 

e 10) Hydroizolace:

1. Izolace proti zemní vlhkosti: modifikované pásy Sklobit 40 mineral tl.4 mm spojen 

s p�esahem minimáln� 100 mm, izolace vytažena nad upravený terén minimáln� 300 mm. 

2. Izolace podlah: Koupelny a WC - hydroizola�ní st�rka Murexin, svisle st�ny budou nat�eny 

do výšky 200 mm a v míst� sprchového koutu do výšky obkladu. A kouty budou vyztuženy 

speciální páskou Murexin. 

Separa�ní vrstva mezi tepelnou izolaci a betonovou mazaninou bude tvo�it PE folie. 

e 11. 1.) Tepelné izolace:

1. Tepelná izolace suterénu: EPS Perimetr tl. 150 mm 

2. Tepelná izolace obvodových st�n suterénu: EPS Perimetr tl. 100 mm. 

3. Zateplení ploché st�echy: Polydek tl.: OD 200 mm - 280 mm. 

4. Zateplení objektu: Baumit Open v tl.: 140 a 120 mm 

e 11. 2.) Zvukové izolace:

Zvuková izolace v podlažích: Isover EPS Rigifloor tl. 40mm + izola�ní pásek kolem st�n               

tl. 10 mm. 

e 12) Omítky:

1. Vnit�ní: - zdiva a strop Porotherm - omítka Porotherm Universal  

2. Vn�jší:- omítka Baumit Nanopor pod kterou se nanese Baumit open základ.  

Ve vybraných �ástech: - Lícové cihly terca Klinker - Terca Ringoven Maaseiker Bont 50              

tl.: 23 mm. (viz. pohledy) 

e 13) Truhlá�ské a záme�nické a ostatní výrobky:

Okna: 

Pro okna jsou použita solární d�ev�ná okna Albo IV 92 strong 3 + Solar s izola�ním trojsklem  

s parametry Uw = 0,71 W/m2.K, Ug = 0,6 W/m2. K a parametrem solárního zisku g=63%.
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Okna v suterénu: 

Okna v suterénu budou �ešena ze stejného systému, jako okna v nadzemních podlažích. 

Propojení oken s venkovním prostorem bude �ešen pomocí anglických dvork� typu ACO 

Allround, o rozm�rech 1250x1000x400. 

Dve�e: 

Vstupní dve�e a dve�e spojující vstup se schodišt�m a ostatními komunika�ními prostory jsou 

provedeny ze stejného materiálu jako okna domu. Zasklení t�chto dve�í bude provedeno 

z bezpe�nostního skla, sou�initel prostupu tepla dve�mi Uw = 1,1 W/m².K a zvukov� izola�ní 

vlastnosti Rw = 35 dB. Všechny typy dve�í v dom� jsou doporu�eny d�ev�né. Vstupní dve�e 

musí být osazeny speciálními bezpe�nostními zámky. Konstrukce dve�í ve sklepních 

prostorech jsou navrženy d�evot�ískové s povrchovou úpravou.  

e 14) Klempí�ské výrobky:

Klempí�ské výrobky budou provedeny z m�d�ného plechu tlouš�ky 0,7 mm. Jedná                    

se o oplechování parapet�, st�echy, st�ešní žlaby a svody. A musí vyhovovat norm� �SN 

739610. 

e 15) Malby a nát�ry:

Celý objekt bude vymalován Primalex PLUS BAREVNÝ. 

e 16) V�trání místností:

Je navrženo p�irozené-okny (v každé místnosti je okno s nastavitelnou ventila�ní št�rbinou). 

e 17) Venkovní úpravy:

Kolem objektu bude proveden okapový chodník, který bude tvo�en z betonových dlaždic        

o rozm�rech 30 x 30 x 5 cm. Vstupní schodišt� je opat�eno keramickou dlažbou. P�ístupový 

chodník je vydlážd�n zámkovou dlažbou tlouš�ky 60 mm uloženou do kamenné frakce 8-16 

mm tlouš�ky 60 mm. Podkladem pak bude zhutn�ná št�rkodrt´.Chodník je lemován 

zahradním obrubníkem tl. 80 m… 
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f) Tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí:

Celá konstrukce bude spl�ovat veškeré požadavky na tepeln� technické vlastnosti, všechny 

ochlazované konstrukce spl�ují požadavky dle normy �SN 73 0540-2 (2007) a m�rnou 

energetickou spot�eby dle Vyhlášky MPO �. 291/2001 Sb. 

g) Zp�sob založení objektu:

Na základ� provedeného inženýrsko-geologického pr�zkumu jsou podmínky pro zakládání 

jednoduché a nenáro�né. Objekt je založen na základových pásech z betonu C 12/15.  

h) Vliv stavby na životní prost�edí: 

Stavba ani její následný provoz nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. Na stavb�

budou použity b�žné technologie, které neohrožují ani neomezují životní prost�edí.                 

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb. o odpadech. 

Vyt�íd�ný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným zp�sobem, nap�íklad recyklací nebo 

uložení na povolenou skládku, pop�ípad� p�edat odborné firm� k likvidaci. P�i realizace 

stavby dojde k produkci t�chto odpad� skupiny 17 - stavební a demoli�ní odpady. 

Zásady pro nakládání s odpady:

P�i provozu je nutné: 

-minimalizovat vznikání odpad�

-separovat jednotlivé druhy odpad�

-uplat�ovat zásady maximální recyklace 

-minimalizovat odpady k p�ímému sladování 
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Kategorie odpadu:

Stavební a demoli�ní odpady-p�edpokládané množství a zp�sob nakládání: 

                                     (t/rok)    Kategorie odpadu 

17 01 01 Beton   0,8t                                  O 

17 02 01 D�evo   0,2t                    O 

17 02 02 Sklo    0,1t                                  O 

17 02 03 Plasty   0,5t                                 O 

17 04 05 Ocel    0,5t                                 O 

17 09 04 Sm�sné stavební a demoli�ní odpady 

Odpady vzniklé provozem:

(t/rok)  Kategorie odpadu  

20 03 01 sm�sný komunální odpad    0,7t   O 

i) Dopravní �ešení: 

Pro p�ístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové dlažby napojen na stávající p�ší 

komunikaci. Stání pro auta je �ešeno jednou garáží. 

j) Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí: 

Z�stávají stávající a nem�ní se. 

k) obecné požadavky na výstavbu:  

P�i provád�ní stavby je bezpodmíne�n� nutné dodržovat veškeré související bezpe�nostní 

normy p�edpisy. Sou�asn� je nutno dodržovat veškeré platné �SN. Dodržování bezpe�nosti      

a ochrany zdraví p�i práci (BOZP) s NV �. 591/2006. Na staveništ� bude zamezen p�ístup 

nepovolaným osobám. Nad stavbou bude dohlížet osoba pov��ená s požadovanou kvalifikací. 
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Projekt nelze zm�nit bez v�domí projektanta stavby. Zm�ny v nov� navržených konstrukcích 

je d�ležité konzultovat s projektantem. 

Projekt je zpracován pro ú�ely stavebního �ízení bez detailních podrobností. Pro realizaci 

stavby je nutno vypracovat realiza�ní dokumentaci stavby. 

20. 4. 2011 v Ostrav�        Vypracoval: Ji�í Winkler
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITERIÍ 

�SN 730540-2 (2007) 

NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ D�M 

Velké Hoštice parcela �. 350 

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

a) Podlaha v 1. podzemním podlaží 

b) Obvodová st�na nad 1 m pod zeminou 

c) Obvodová st�na do 1 m pod zeminou

d) Strop nad suterénem s keramickou dlažbou 

e) Strop nad suterénem s plovoucí laminátovou podlahou

f) Obvodová st�na suterénu nad terénem

g) Vnit�ní místnost s teplotou 16 ºC

h) Vnit�ní místnost s teplotou 20 ºC

i) Koupelna v 2. NP s teplotou 25 ºC

j) Plochá jednopláš�ová st�echa

k) Garážová st�na
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   a) Podlaha v 1. podzemním podlaží 

Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnit�ní teplota Ti:     14,0 ºC 
 Návrhová venkovní teplota Tae:              -15,0 ºC 
 Teplota na vn�jší stran� Te:       5,0 ºC 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:   15,0 ºC 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
  
Skladba konstrukce 
  
�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Keramický obklad  0,009       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,003       0,220  1350,0 
   3  Samonivela�ní hmota  0,003       1,160  19,0 
   4  Železobeton 1  0,005       1,430  23,0 
   5  Sklobit 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   6  Rigips EPS P Perimeter  0,150       0,034  30,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,290+0,045 = 0,335 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,40 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U, N… POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  
  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 
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III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m².rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

Grafický výstup programu teplo:
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   b) Obvodová st�na nad 1 m pod zeminou 

Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnit�ní teplota Ti:    14,0 ºC 
 Návrhová venkovní teplota Tae:              -15,0 ºC 
 Teplota na vn�jší stran� Te:                   -3,0 ºC 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  15,0 ºC 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 

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

   1  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 
   2  POROTHERM 44 EKO + P+D 0,440       0,100  5,0
   3  Omítka cementová  0,010       0,990  19,0 
   4  Sklobit 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   5  Rigips EPS P Perimeter (1)  0,100       0,034  30,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,605+0,030 = 0,635 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,85 W/m²K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,15 W/ m²K 
  U < U, N… POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  
  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 
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III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m².rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,240 kg/m²,rok 
  (materiál: Sklobit 40 Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,240 kg/m²,rok 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
   
  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0263 kg/m², rok 
  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 0,9905 kg/m², rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a… 2. POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  Mc,a < Mc,N… 3. POŽADAVEK JE SPLN�N. 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

Grafický výstup programu teplo:
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   c) Obvodová st�na do 1 m pod zeminou 

Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnit�ní teplota Ti:    14,0 ºC 
 Návrhová venkovní teplota Tae:              -15,0 ºC 
 Teplota na vn�jší stran� Te:                   -8,0 ºC 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  15,0 ºC 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 

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

   1  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 
   2  POROTHERM 44 EKO + P+D 0,440       0,100  5,0
   3  Omítka cementová  0,010       0,990  19,0 
   4  Sklobit 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   5  Rigips EPS P Perimeter (1)  0,100       0,034  30,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,691+0,000 = 0,691 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,75 W/ m²K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,15 W/ m²K 
  U < U, N… POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  
  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 
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III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m².rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,240 kg/m²,rok 
  (materiál: Sklobit 40 Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,240 kg/m²,rok 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
   
  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0611 kg/m²,rok 
  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 0,9905 kg/m²,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a… 2. POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  Mc,a < Mc,N… 3. POŽADAVEK JE SPLN�N. 

  Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

Grafický výstup programu teplo:
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   d) Strop nad suterénem s keramickou dlažbou 

Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnit�ní teplota Ti:    20,0 ºC 
 Návrhová venkovní teplota Tae:              -15,0 ºC 
 Teplota na vn�jší stran� Te:    15,0 ºC 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  21,0 ºC 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  

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

   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,003       0,220  1350,0 
   3  Samonivela�ní hmota  0,003       1,160  19,0 
   4  Beton hutný 1  0,054       1,230  17,0 
   5  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 
   6  Isover EPS RigiFloor 4000  0,040       0,044  30,0 
   7  Strop Porotherm tl. 210 mm 0,210       0,240  18,0 
   8  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   -0,239+0,000 = -0,239 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,885 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m²K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,48 W/m²K 
  U < U, N… POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  
  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 
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III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m².rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

  

Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

Grafický výstup programu teplo:
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   e) Strop nad suterénem s plovoucí laminátovou podlahou

  
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnit�ní teplota Ti:    20,0 ºC 
 Návrhová venkovní teplota Tae:              -15,0 ºC 
 Teplota na vn�jší stran� Te:    15,0 ºC 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  21,0 ºC 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
  
Skladba konstrukce 
  
�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Plovoucí laminátová podlaha 0,009       0,180  157,0 
   2  Mirelon  0,003       0,088  12,0 
   3  Samonivela�ní hmota  0,003       1,160  19,0 
   4  Beton hutný 1  0,054       1,230  17,0 
   5  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 
   6  Isover RigiFLoor 4000  0,040       0,044  30,0 
   7  Strop porotherm tl. 210 mm 0,210       0,240  18,0 
   8  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   -0,239+0,000 = -0,239 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,888 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

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

  
  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m²K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,47 W/m²K 
  U < U, N… POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  
  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 
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III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m².rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

Grafický výstup programu teplo:



� �

� - 23 -   

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

Název konstrukce:   f) Obvodová st�na suterénu nad terénem 

Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnit�ní teplota Ti:    14,0 ºC 
 Návrhová venkovní teplota Tae:              -15,0 ºC 
 Teplota na vn�jší stran� Te:              -15,0 ºC 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  15,0 ºC 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 

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

   1  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 
   2  POROTHERM 44 EKO + P+D 0,440       0,100  5,0
   3  Omítka cementová  0,010       0,990  19,0 
   4  Sklobit 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   5  Rigips EPS P Perimeter (1)  0,100       0,034  30,0 
   6  Baumit NANOPOR TOP  0,004       0,700  35,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,763+0,000 = 0,763 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m²K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,15 W/m²K 
  U < U, N… POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  
  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 
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III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m².rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,144 kg/m²,rok 
  (materiál: Sklobit 40 Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m²,rok 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
   
  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0872 kg/m²,rok 
  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 0,9906 kg/m²,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a… 2. POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  Mc,a < Mc,N… 3. POŽADAVEK JE SPLN�N. 

  Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

Grafický výstup programu teplo:
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:         g) Vnit�ní místnost s teplotou 16 ºC 

Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnit�ní teplota Ti:    15,0 ºC 
 Návrhová venkovní teplota Tae:              -15,0 ºC 
 Teplota na vn�jší stran� Te:              -15,0 ºC 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  16,0 ºC 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 

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

   1  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 
   2  POROTHERM 44 EKO + P+D 0,440       0,099  5,0
   3  Baumit OPEN  0,140       0,040  8,0 
   4  Baumit NANOPOR TOP  0,004       0,700  35,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,769+0,030 = 0,799 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,20 W/m²K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,14 W/m²K 
  U < U, N… POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  
  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
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 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m².rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,071 kg/m²,rok 
  (materiál: Baumit OPEN). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,071 kg/m²,rok 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
   
  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0043 kg/m²,rok 
  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 6,6433 kg/m²,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a… 2. POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  Mc,a < Mc,N… 3. POŽADAVEK JE SPLN�N. 

  Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

  
Grafický výstup programu teplo:
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   h) Vnit�ní místnost s teplotou 20 ºC 

Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnit�ní teplota Ti:    20,0 ºC 
 Návrhová venkovní teplota Tae:              -15,0 ºC 
 Teplota na vn�jší stran� Te:              -15,0 ºC 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  21,0 ºC 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 

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

   1  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 
   2  POROTHERM 44 EKO + P+D 0,440       0,099  5,0
   3  Baumit OPEN  0,140       0,040  8,0 
   4  Baumit NANOPOR TOP  0,004       0,700  35,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,20 W/m²K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,14 W/m²K 
  U < U, N… POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  
  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
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 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m².rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,002 kg/m²,rok 
  (materiál: Baumit NANOPOR TOP). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,002 kg/m²,rok 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
   
  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0042 kg/m²,rok 
  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 5,1561 kg/m²,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a… 2. POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  Mc,a > Mc,N… 3. POŽADAVEK JE SPLN�N. 

                                    Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

Grafický výstup programu teplo:
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   i) Koupelna v 2. NP s teplotou 25 ºC 

Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnit�ní teplota Ti:    24,0 ºC 
 Návrhová venkovní teplota Tae:              -15,0 ºC 
 Teplota na vn�jší stran� Te:              -15,0 ºC 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  25,0 ºC 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   70,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 

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

   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,003       0,220  1350,0 
   3  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 
   4  POROTHERM 44 EKO + P+D 0,440       0,099  5,0
   5  Baumit OPEN  0,140       0,040  8,0 
   6  Baumit NANOPOR TOP  0,002       0,700  25,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,944+0,000 = 0,944 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,22 W/m²K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,14 W/m²K 
  U < U, N… POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  
  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 



� �

� - 30 -   

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m².rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

            Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

Grafický výstup programu teplo:
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   j) Plochá jednopláš�ová st�echa 

Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnit�ní teplota Ti:    20,0 ºC 
 Návrhová venkovní teplota Tae:              -15,0 ºC 
 Teplota na vn�jší stran� Te:              -15,0 ºC 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  21,0 ºC 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 

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

   1  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 
   2  Strop porotherm tl. 210 mm 0,210       0,240  18,0 
   3  Rooftek AL mineral  0,0035       0,210  300000,0 
   4  AOSI - Asfaltový nát�r  0,0005       0,210  1200,0 
   5  POLYDEK TOP 100S  0,240       0,038  100,0 
   6  Elastek 50 Special Dekor  0,0052       0,210  50000,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,030 = 0,823 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m²K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,16 W/m²K 
  U < U, N… POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  
  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 
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III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m².rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,187 kg/m²,rok 
  (materiál: Elastek 50 Special Dekor). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m²,rok 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
   
  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0008 kg/m²,rok 
  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 0,0072 kg/m²,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a… 2. POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  Mc,a < Mc,N… 3. POŽADAVEK JE SPLN�N. 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

Grafický výstup programu Teplo:
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   k) Garážová st�na 

Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnit�ní teplota Ti:    24,0 ºC 
 Návrhová venkovní teplota Tae:             -15,0 ºC 
 Teplota na vn�jší stran� Te:             -15,0 ºC 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  25,0 ºC 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   70,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 

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

   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  POROTHERM 44 EKO + P+D 0,300       0,099  5,0
   3  Baumit OPEN  0,120       0,040  8,0 
   4  Baumit NANOPOR TOP  0,002       0,700  25,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,944+0,000 = 0,944 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,22 W/m²K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,18 W/m²K 
  U < U, N… POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  
  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
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  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m².rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,061 kg/m²,rok 
  (materiál: Baumit OPEN). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,061 kg/m²,rok 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
   
  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1396 kg/m²,rok 
  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 4,5337 kg/m²,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a… 2. POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  Mc,a > Mc,N… 3. POŽADAVEK NENÍ SPLN�N. 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

Grafický výstup programu teplo:

20. 4. 2011 v Ostrav�        Vypracoval: Ji�í Winkler
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ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 

�SN 730540-2 (2007) 

NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ D�M 

Velké Hoštice parcela �. 350 

OBSAH ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU:

a) Vyhodnocení výsledk� posouzení podle �SN 730540-2 (2007) 
b) Protokol k energetickému štítku obálky budovy: 
c) Energetický štítek obálky budovy: 
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a) VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� POSOUZENÍ PODLE �SN 730540-2 
(2007):

Název úlohy:   Nízkoenergetický rodinný d�m Velké Hoštice                                                                                       

Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytáp�ných zón budovy V =  956,6 m3

 Plocha ohrani�ujících konstrukcí A =  696,2 m2

 P�evažující návrhová vnit�ní teplota Tim:  20,0 ºC  
 Návrhová venkovní teplota Tae:              -15,0 ºC 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpo�tu programu Energie. 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla budovy (�l. 9.3)
  
Požadavek:  

  max. pr�m. sou�. prostupu tepla U, em, N =   0,51 W/m2K 
  
Výsledky výpo�tu: 

  pr�m�rný sou�initel prostupu tepla U, em =   0,20 W/m2K 
  
U,em < U,em,N… POŽADAVEK JE SPLN�N. 

  
 Spln�ní požadavk� na sou�initel prostupu tepla pro díl�í obalové konstrukce 
 vyžaduje sou�asn�, aby hodnota U, em nep�ekro�ila limit odvozený z požadavk�
 pro díl�í konstrukce U, em,req = Suma (A*U,req*b)/Suma(A) + 0,06 =  0,51 W/m2K 
  
U,em < U,em,req… LIMIT JE DODRŽEN. 

  

Klasifika�ní t�ída prostupu tepla obálkou budovy (�l. C.2)
  
 Klasifika�ní t�ída:   B 
 Slovní popis:    úsporná 
 Klasifika�ní ukazatel CI:  0,4 

 Energie 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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b) Protokol k energetickému štítku obálky budovy: 
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c) Energetický štítek obálky budovy: 

20. 4. 2011 v Ostrav�        Vypracoval: Ji�í Winkler
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TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO REALIZACI 

ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 

NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ D�M 

Velké Hoštice parcela �. 350 

OBSAH TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU:

a) Obecné informace  

b) Materiály: 

c) Skladování: 

d) Pracovní podmínky: 

e) P�evzetí pracovišt�: 

f) Obecné pracovní podmínky: 

g) Personální obsazení: 

h) Stroje a pom�cky: 

i) Pracovní postup: 

j) Jakost a kontrola kvality:  

k) Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i prácí:  

l) Ekologie: 

m) Zm�nové �ízení: 

n) Rozd�lovník: 
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a) Obecné informace: 

Zám�rem tohoto technologického postupu je popsat jednotlivé díl�í postupy, které se provádí 

p�i �ešení základových pásu z prostého betonu, aby byly tyto postupy provedeny v souladu 

s nejvyšší možnou dosaženou kvalitou. 

Základové pásy obvodových st�n jsou rozší�eny o 100 mm na každou stranu. Základový pás 

vnit�ní nosné st�ny je rozší�eny o 200 mm. Základové pásy pod garáží jsou rozší�eny o 100 

mm. Hloubka základových pás� jak pod obvodovými st�nami, tak pod vnit�ní nosnou st�nou 

je 600 mm. Hloubka základových pásu pod garáží je 860 mm. Základové pásy jsou navrženy 

z betonu C12/15. 

b) Materiály: 

Bedn�ní:

Bude použit dvojího typ: a) bedn�ní ze smrkového �eziva 

b) rámové bedn�ní Frami 

     

Ad a)

Toto bedn�ní bude použito k bedn�ní základových pásu obvodových, st�edních, 

schodiš�ových a garážových nosných zdí.  

Bedn�ní se bude skládat z vytvo�ené podp�rné konstrukce a konstrukce tvo�ící tvar prvku. 

Musí být �ádn� na dimenzováno, protože p�enáší tíhu zabudované �erstvé betonové sm�si                 

a také provozního zatížení. Bedn�ní je pouze pomocnou konstrukcí, proto se bude provád�t  

co nejjednodušší, co nejmén� pracné, ale dbáme o dostate�nou tuhost, také se bude lehce 

rozebírat, abychom jednotlivé �ásti mohli znovu a opakovan� použít.  

Bude použito smrkové �ezivo t�íd II a III (prkna, fošny, kulatiny a hranoly).  
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Ad b)

Dodavatel:  �eskáDoka  

    bednící technika spol. s r.o.  

ul. Palackého 1144/80 

702 00 Ostrava – P�ívoz 

Toto bedn�ní bude použito pro bedn�ní venkovního vstupního schodišt� a zahradní terasy.  

A to rámové bedn�ní Frami - Frami je d�kladn� promyšlený maloplošný bednicí systém                     

z malých panel�, je speciáln� uzp�sobený pro rychlé a levné bedn�ní základ� a malých ploch. 

Bedn�ní je s dutými ocelovými profily, které odolávají kroucení, a také je uzp�sobené pro 

rychlé bedn�ní bez dodate�ného vyztužování. Bedn�ní Frami je opat�eno vysoce kvalitním 

žárovým pozinkováním pro dlouhou životnost. Zhotovuje rovné betonové plochy za pomocí 

kvalitních bednicích desek Frami. Dovolený tlak �erstvé betonové sm�si je 40 kN/m². 

Betonová sm�s:

Dodavatel:  �eskomoravský beton, a.s.

Beroun 660

266 01  Beroun 

Pobo�ka: Opava, T�šínská 525/12 

Výroba betonové sm�si bude dodávat spole�nost �eskomoravský beton, a.s. a to  s pobo�kou 

v Opav�, která je vzdálena od budoucího staveništ� cca 7 km. �erstvá betonová sm�s                   

bude dodávaná pomocí Autodomícháva�e s objemem 5 m³, na podvozku Tatra 815. Zkoušky 

týkající se kameniva, použitého cementu a zám�sové vody se prokáže dodavatel betonové 

sm�si a to jeho certifikáty, jeho garantem kvality což je u �eskomoravského betonu a.s. 

provádí BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laborato� Ostrava AZL �. 1195.2, 

pracovišt� Ostrava. Dohlížet na kvalitu a množství betonové sm�si bude stavbyvedoucí, 

kterého bude poté kontrolovat dozor investora. Všechny dodávky betonové sm�si budou 

zaznamenány ve stavebním deníku. 
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Množství betonové sm�si C 12/15: Základy pod vn�jšími obvodovými zdmi: 16,571 m³ 

     Základy pod st�ední nosnou zdí:     3,961 m³ 

     Základy pod schodiš�ovou zdí:     1,140 m³ 

     Základ pod schodišt�m v 1. PP:    0,065 m³ 

     Základy pod garážovými zdmi:    9,777 m³

     Základy pod pilí�i:      1,530 m³ 

     Základy pod venkovním vstupním shod.:   3,323 m³ 

     Základy pod venkovní terasou:    2,632 m³

     CELKEM:     39,000 m3

        

  

c) Skladování: 

Bedn�ní:

Budou uskladn�ny na dostupném míst� staveništ� a to na zpevn�né a odvodn�né ploše vždy 

dle typu daného prvku. Drobné prvky bedn�ní budou uskladn�ny v uzamykatelném skladu, 

který je rovn�ž na staveništi. 

Betonová sm�s:

Betonová sm�s bude p�ímo transportována z autodomícháva�e, který bude mít prostor kolem 

objektu a bude moci p�ejížd�t a vsypávat betonovou sm�s do základových rýh pomocí shozu 

na beton. 

d) Pracovní podmínky: 

Celý pozemek bude p�i výstavb� oplocený do výšky 1,8 m a bude mít pouze jeden hlavní 

vstup a to bránu o ší�i 5 m, tato brána bude uzamykatelná a osv�tlena. Celé staveništ� bude 

�ádn� osv�tleno a to pomocí pr�myslových sv�tel. Jestliže dojde k zne�išt�ní ulice Mlýnské 

automobily odjížd�jící ze staveništ� bude toto zne�išt�ní odstran�no. 

Na budoucích místech kde bude za�ízení staveništ� nap�. bu�ky stavbyvedoucího, šatny, 

sociální za�ízení bude proveden podklad pro položení typových bun�k. Na místech kde budou 
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skladky lešení, bedn�ní a dalšího materiálu se provede zpevn�ná a odvodn�ná plocha k jejich 

uskladn�ní.  P�íjezdová komunikace bude provedena z ŽB silni�ních panelu o ší�ce 5 m. 

Na staveništi jsou tyto typy skládek materiálu:

- skládky otev�ená na volném prostranství 

- kryté sklady drobného materiálu 

e) P�evzetí pracovišt�: 

Pracovišt� pro provedení základový pásu p�ebírá osoba odpov�dná. 

Kontrola probíhá:

1. Základová spára:

Musí být únosná. Nesmí stát voda, rozb�edlá nep�ípustné. Musí být rovinná. Nesmí být 

napadaná hlína (nutno odstranit). 

2. Rýhy: 

Svislost a vodorovnost. Poloha a rozm�ry dle projektové dokumentace. 

3. Bedn�ní:

P�ed zbudováním:

Kontrola typu, tvaru, kvality bedn�ní. 

P�i zabudování:

Kontrola místa, polohy, svislosti, rovinatosti, t�snosti, únosnosti, a zda je 

bedn�ní dostate�n� zafixováno. 

f) Obecné pracovní podmínky: 

Práce se mohou vykonávat jen za p�íznivých podmínek, nebude se vykonávat v p�ípad�

vydatných deš��, sn�žení a velni silného v�tru. Celá konstrukce musí odpovídat                     
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projektové dokumentaci. Instruktáž pracovníku se provede na p�d� stavební firmy                                    

a bude o tom proveden zápis, kde se všichni zú�astn�ní pracovníci podepíší protokol. 

g) Personální obsazení: 

1 x Stavbyvedoucí 

1 x Mistr 

2 x Zedník 

2 x Montážní pracovník (Tesa�) 

1 x Pomocník 

Na provád�ní základových pás� bude dohlížet osoba odpov�dná. Vše bude probíhat dle 

projektové dokumentace. Všichni pracovníci jsou �ádn� proškolení. 

h) Stroje a pom�cky: 

Stroje: nivela�ní p�ístroj 

Pom�cky: vodováha, olovnice, kladivo, zednická lžíce, kbelík, kole�ka, provázek, lopata, 

ochranné rukavice, lékárni�ka, helma, boty s pevnou podrážkou, montérky. 

O nasazení rozhoduje osoba odpov�dná. 

    
                     
i) Pracovní postup: 

Cely technologický postup základových konstrukci z prostého betonu m�žeme rozd�lit          

do t�chto fázi: 

1. fáze – bedn�ní: a) bedn�ní ze smrkového �eziva 

b) rámové bedn�ní Frami 

Ad a) 

Bedn�ní u obvodových st�n a garážových st�n je provedeno pouze z vnit�ní strany rýhy           

a to do výšky 150 mm z d�vod� dodate�né p�iložení tepelné izolace EPS Perimetr. Z vn�jší 
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strany nebude pot�ebné bedn�ní z d�vodu dostate�né výšky rýhy výkopu. Bedn�ní u st�ední 

nosné st�ny a schodiš�ové st�ny je provedeno z obou stran rýhy a to do výšky 150 mm            

a to z d�vod� dodate�né p�iložení tepelné izolace EPS Perimetr. 

Takto provedené bedn�ní se skládá z bo�nic, jejichž polohu zajiš�ujeme proti tlaku betonové 

sm�si. Bo�nice zhotovujeme ze suchých prken, ponecháváme mezi nimi mezery 1 až 2 mm. 

Prkna spojujeme svlaky ve vzdálenostech 600 až 800 mm. Koncové svlaky osazujeme            

o tlouš�ku svlaku zp�t, abychom mohly vyvázat roh. K zajišt�ní polohy bo�nice p�iložíme     

za svlaky záp�rné prkno nebo hranol. Polohu bedn�ní zajiš�ujeme vzp�rami po 1,5 až 2 m. 

Ad b) 

Bedn�ní Frami bude použito u bedn�ní vstupního schodišt� a zahradní terasy kdy základy 

které jsou umíst�ny v rostlé zemin� a tedy i v nezamrzlé hloubce budou pokra�ovat nad terén. 

Bedn�ní se použije z vn�jší i vnit�ní strany kdy tlouš�ka této betonové st�ny bude 200 mm. 

2. fáze – betonáž: 

P�ed betonáží se provede kontrola základové spáry a to z d�vodu rozmo�ení, nerovností, 

napadané hlíny. Všechno nutno odstranit. 

Betonáž bude rozd�lena do dvou pracovních záb�ru:  

a) betonáž základu rodinného domu 

 b) betonáž vstupního schodišt� a zahradní terasy 

Betonáž bude probíhat z p�istaveného autodomíchava�e ze kterého bude betonová sm�s 

vsypána do základové rýhy a to vždy po vrstvách které musí být maximáln� 250 mm,             

kdy jednotlivé vrstvy budou hutn�ny za pomocí ponorných vibrátoru, které musí vždy 

vibrovat minimáln� 2 vrstvy vsypané betonové sm�si. Betonová sm�s nesmí být vsypána     

do základové rýhy z v�tší výšky než 1,5 m. Po provedení betonáže celého základu bude jeho 

finální povrch vyhlazen pomocí hladicích lišt. Povrch musí být rovinný, bez ostrých hran, 

které by mohli porušit vrstvu izolace. 

3. fáze – ošet�ování betonu, odbedn�ní: 

Po provedené betonáži a následném zavadnutí betonové sm�si se bude beton ošet�ovat             

a to pomocí kropení vodou, které bude probíhat dle daného po�así. Minimální doba ošet�ování 

je stanovena na 14 dní. 
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Odbedn�ní základu se m�že provést až po dosažení 70% krychelné pevnosti betonu. 

Konec sm�ny: pracovníci jsou povinni na konci sm�ny zajistit všechny zabudované �ásti. 

Dále pak �ádn� uklidit pracovišt�, a prostor stavby zabednit proti p�ípadnému vniku cizích 

osob. 

Po ukon�ení prací na základových pásech prob�hne kontrola stavbyvedoucím. Pokud se 

objeví vady a nedod�lky, budou odstran�ny. P�ejímku provádí stavbyvedoucí který celou �ást 

p�edá TDI a provedou o tom zápis do SD. 

j) Jakost a kontrola kvality:  

Na jakost a kontrolu kvality základových pás� bude dohlížet osoba odpov�dná. 

Kontrola probíhá:  

-rozm�ry dle projektové dokumentace 

- svislost a vodorovnost  

- rovnob�žnost,pravoúhlost 

- kvalitu dodávaného betonu. 

Po dokon�ení prací p�edá celé základové pásy stavbyvedoucí technickému dozoru investora a 

zapíší o tom zápis do stavebního deníku, kde se zú�astn�ní podepíší. 

k) Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i prácí:  

Každý �len pracovní �ety musí byt prokazateln� seznámen s bezpe�nostními p�edpisy                     

a technologickým postupem, které se tykají jim provád�né �innosti. P�ed zapo�etím prácí                

je t�eba vykonat všechny p�ípravné práce tak, aby postup prací byl plynulý a odpovídal 

zásadám bezpe�nosti práce. Pracovní �eta musí byt vybavena veškerými montážními                     

a ochrannými prost�edky a pom�ckami podle charakteru práce. Bezpe�nost prací bude 

podléhat platným normám a p�edpis�m.  
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Musí spl�ovat požadavky: Zákon �. 309/2006 Sb., zákon o zajišt�ní dalších podmínek 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci ( BOZP ). Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. O bližších 

minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

l) Ekologie: 

Podobu provád�ní základových prací nedojde k zhoršení životního prost�edí v blízkosti 

budoucí stavby. M�že se pouze zvýšit hluk a prašnost ale to jen v nezbytné dob�. Dále bude 

provád�no �išt�ní vozovky v p�ípad� jejího zne�išt�ní. Bude �ádn� dodržován no�ní klid                

a to v dob� od 22:00 do 6:00.  

m) Zm�nové �ízení: 

Podléhá ustanovení dokumentovaného postupu spole�ností v ON „zm�nové �ízení“ 

n) Rozd�lovník: 

    

1 x zástupce investora 

1 x zástupce generálního projektanta 

1 x zástupce zhotovitele 

20. 4. 2011 v Ostrav�        Vypracoval: Ji�í Winkler
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Pro provedení stropních konstrukcí 

podle vyhlášky �. 499/2006 Sb. 

NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ D�M 

Velké Hoštice parcela �. 350 

OBSAH ZASAD ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E1. TECHNICKÁ ZPRÁVA:

a) Informace o rozsahu a stavu staveništ�, p�edpokládané úpravy staveništ� jeho oplocení, 

trvalé deponie a mezideponie, p�íjezdy a p�ístupy na staveništ�: 

b) Významné sít� technické infrastruktury: 

c) Napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní staveništ� apod.: 

d) Úpravy z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví t�etích osob, v�etn� nutných úprav                   

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace:

e) Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm�: 

f) 	ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících objekt�: 

g) Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení: 

h) Stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví, plán 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi podle zákona o zajišt�ní dalších podmínek 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci: 

i) Podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb�: 

j) Orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled rozhodujících díl�ích termín�: 

E. 2. VÝKRESOVÁ �ÁST:

a) celková situace stavby se zakreslením hranice staveništ� a staveb za�ízení staveništ�. 

b) vyzna�ení p�ívodu vody a energií na staveništ�, jejich odb�rových míst, vyzna�ení vjezd�  

a výjezd� na staveništ� a odvodn�ní staveništ�. 
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E1. TECHNICKÁ ZPRÁVA:

a) Informace o rozsahu a stavu staveništ�, p�edpokládané úpravy staveništ�

jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p�íjezdy a p�ístupy na 

staveništ�: 

Budoucí objekt i za�ízení staveništ� se nachází na stavební parcele �. 350 o celkové vým��e 

1180 m² v katastrálním území Velké Hoštice. Vjezd na pozemek je z ulice Mlýnské (asfaltová 

komunikace ší�ky 5m). Parcela je situována na rovinatém území. Staveništím objektu je 

venkovní prostor po celém obvodu, který v nezbytném rozsahu slouží pro za�ízení staveništ� a 

pracovní prostor. Charakter stavby nevyžaduje z�ízení samostatného staveništního parkovišt�

ani nových p�íjezd� a p�ístup�. Budou využity stávající zpevn�né a upravené zelené plochy a 

p�ístupové komunikace. Vlastní práce budou provád�ny z lešení, a proto bude stavební 

prostor ohrani�en mobilním oplocením jako bezpe�nostní zóna. Sklad deponie bude na 

pozemku investora. 

b) Významné sít� technické infrastruktury: 

V míst� staveništ� se nenacházejí významné sít� technické infrastruktury. 

c) Napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní staveništ�

apod.: 

Napojení na elektrickou energii pro práci na stropní konstrukci bude �ešen pomocí 

staveništního rozvad��e, kde bude zajišt�no m��ení spot�ebované el. energie. Voda bude 

napojena na vodovodní p�ípojku, kde bude taky zajišt�no m��ení spot�eby vody.  Po celou 

dobu výstavby bude ú�inným zp�sobem udržován bezpe�ný stav pracovních ploch                         

i p�ístupových komunikací na staveništi (pracovišti).  
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d) Úpravy z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví t�etích osob, v�etn�

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace: 

Uspo�ádaní staveništ� bude �ešeno dle platných bezpe�nostních p�edpis�, norem, vyhlášek               

a zákon�, které zaru�ují bezpe�nost provozu a ochranu sousedních území. Staveništ�                    

bude zabezpe�eno proti vniknutí nepovolených osob pomocí oplocení.  

e) Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm�: 

Za�ízení staveništ� bude umíst�no na pozemku investora. P�íjezd na staveništ� je z místní 

komunikace ulice Mlýnská. Pro provád�ní stropních konstrukcí bude staveništ� ohrazeno 

proti pádu z výšky a pod tímto prostorem bude vylou�en pohyb osob. 

Pro za�ízení staveništ� budou použity provizorní do�asné objekty – mobilní bu�ka 

stavbyvedoucího, mobilní bu�ka pro pracovníky, chemické WC a uzamykatelný sklad. �ást 

materiálu je na staveništi skladována na vyhrazené ploše na paletách. Tento materiál bude 

uskladn�n na staveništi krátkodob�, chrán�n bude p�ed pov�trnostními vlivy zesílenou 

plastovou fólií s dostate�ným zajišt�ním proti poškození v�trem. Další �ást materiálu                     

je uskladn�na v uzamykatelném skladu. 

f) �ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících objekt�: 

Objekty za�ízení staveništ�, sklad� a skládek budou situovány v okolí objektu na parcele 

investora. Staveništní vjezd bude v míst� budoucího vjezdu. Pro pot�eby stavby si dodavatel 

vybuduje mobilní za�ízení staveništ� nevyžadující ohlášení.  

Zápis o p�evzetí, p�edání staveništ�: provede stavbyvedoucí zápisem do stavebního deníku. 
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g) Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení: 

Použité stavby za�ízení staveništ� budou typové staveništní kontejnery nevyžadují základy 

(nebudou pevn� spojeny se zemí). Po ukon�ení výstavby budou kontejnery odvezeny. 

Uvedené stavby za�ízení staveništ�, umíst�né na staveništi v areálu investora nevyžadují 

stavební povolení ani ohlášení. 

h) Stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a 

ochrany zdraví, plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi 

podle zákona o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví  

p�i práci: 

Pro práci na pracovišti stropní konstrukce se vyžaduje dodržovat:

Zp�sob svislé a vodorovné dopravy materiálu: 

Manipulace s dílci na staveništi bude provád�na pomocí autoje�áb�, manipulace s maltou 

bude provád�na pomocí vrátku nebo kladkostroje. Zp�sob dopravy jednotlivých dílc� na 

místo montáže vždy ur�uje odpov�dná osoba provád�cí firmy.  

P�i stavebních pracích v celém rozsahu týkající se p�edm�tné stavby budou dodrženy:  

NV 591/2006 Sb. Požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

P�i realizaci bude dodržován projekt, �SN, vyhláška o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci 

�. 362/2005 Sb. v�. všech souvisejících p�edpis� a technologické postupy dané výrobcem 

jednotlivých výrobk� a materiál�. V pr�b�hu stavby budou provád�t speciální pracovní 

úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby zp�sobilé tuto �innost vykonávat.  

Skladování a manipulace s materiálem:  

Skladovací plochy budou rovné, odvodn�né a zpevn�né. Materiál bude skladován podle 

podmínek stanovených výrobcem a dílce budou skladovány v takové poloze, v jaké budou 

zabudovány ve stavb�. Po celou dobu skladování bude materiál uložen tak, aby byla zajišt�na 

jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Prvky, dílce nebo sestavy, které by mohly být 
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nestabilní a mohly by se p�evrátit, sklopit, posunout nebo se kutálet, budou zajišt�ny 

podložkami, zarážkami, op�rami, stojany, klíny nebo provázáním.  

Práce ve výškách: 

Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka,                         

p�i kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím od 1,5 m.  

Z t�chto d�vod� je nutné zajiš�ovat ochranu pracovník� proti pádu. Do výškového rozdílu       

1,5 m. Jako vyvýšená místa pro práci se však nesmí používat vratkých p�edm�t�

nedostate�ných rozm�r� anebo takových, které nejsou k tomuto ú�elu ur�eny.  

Ochrana proti pádu z výšky na 1,5 m bude zajišt�na bu
 kolektivním, nebo osobním 

zajišt�ním. P�i kolektivním zajišt�ní se vždy jedná o technický zp�sob zabezpe�ení pomocí 

ochranných a záchytných konstrukcí (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, 

sít�, apod.). Tento zp�sob ochrany proti pádu z výšky je vždy up�ednost�ován. Použití osobní 

zajišt�ní pracovník� pomocí POZ (m�l by to být vždy zachycovací postroj s kombinací 

dalších prvk� do ”systému zachycení pádu”). Pracovníci budou po celou dobu, kdy budou 

provád�t práci ve výškách, chrán�ni n�kterým z výše uvedených zp�sob�.  

Konstrukce pro práce ve výškách (lešení): 

Lešení jako prozatímní konstrukce k provád�ní stavebních, montážních nebo jiných prací               

a k ochran� osob p�i pracích ve výšce jsou nejrozší�en�jší pomocné stavební konstrukce. 

Jejich zhotovování (montáž), vlastní užívání ke stavebním pracím (provoz) a odstra�ování 

(demontáž) je úzce spjato s nebezpe�ím vzniku vážných pracovních úraz�, p�ípadn� havárií 

s ve�ejným ohrožením.  

Betoná�ské a zednické práce  

Jedná se o klasické stavební práce, p�i nichž bude na každém pracovišti zajišt�n volný 

pracovní prostor o ší�ce minimáln� 0,6 m. Ukládá-li se betonová sm�s do konstrukcí 

(bedn�ní) z vyvýšených míst, bude dodržena zásady pro ukládání (sypání) sm�si                             

do zaarmované �ásti z maximální výšky 1,5 m. P�i pádu z v�tších výšek dochází k rozmísení 

betonové sm�si, a tím snížení pevnosti betonové konstrukce. Pracovišt� pro stropní 

konstrukce bude zajišt�no proti pádu osob z výšky. P�i výrob� a zpracování malt nebo prací 

s vápnem musí pracovníci používat ur�ené OOPP.  
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i) Podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb�: 

P�i samotném provád�ní stropní konstrukce nebude docházet k negativním vliv�m na životní 

prost�edí. S odpady zp�sobené provád�ním stropní konstrukce bude nakládáno dle zákona              

�. 185/2001 Sb. Pro zamezení prašnosti bude provád�no ú�inné kropení 

J) Orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled rozhodujících díl�ích termín�: 

Stopní konstrukce v daných podlažích se budou realizovat podle harmonogramu zhotovitele 

stavebních prací. 

E. 2. VÝKRESOVÁ �ÁST:

a) Celková situace stavby se zakreslením hranice staveništ� a staveb za�ízení staveništ�: 

Nep�ikládá se. 

b) Vyzna�ení p�ívodu vody a energií na staveništ�, jejich odb�rových míst, vyzna�ení 

vjezd� a výjezd� na staveništ� a odvodn�ní staveništ�: 

Nep�ikládá se. 

20. 4. 2011 v Ostrav�        Vypracoval: Ji�í Winkler
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POLOŽKOVÝ ROZPO�ET 

Zam��en na základové konstrukce 

NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ D�M 

Velké Hoštice parcela �. 350 

OBSAH POLOŽKOVÉHO ROZPO�TU:

a) Krycí list rozpo�tu: 

b) Rekapitulace rozpo�tu: 

c) Rozpo�et s výkazem vým�r: 

d) Kalkulace: 
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a) Krycí list rozpo�tu: 
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b) Rekapitulace rozpo�tu: 
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c) Rozpo�et s výkazem vým�r: 
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d) Kalkulace: 

20. 4. 2011 v Ostrav�        Vypracoval: Ji�í Winkler 
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